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 نمل دال لاو ةالصلاو ء امليحاد وهل زي مىزلا هييدحلا
 از ءاواصي نا عمرضحو ٠ امحر نينمّوملاب هلسرلا
 دمنا اسيل ةركزعجن يذلا هبامصاو لازعو ايست
 1 امو يصل ة ةاكتشمو 0 تدحساتكازم

 نائل تردءاجإلاب يم اولا ظ
34 

 ءالادجرضنصمل هجرشو نيصحلا نصخو ةألىلا دضور و
 سس ننال بحشو مالسال اةعرسشمو ويسر وصلا عماشلو
 دلو نوملا/مؤيور ابضالا باضنو تب .انةلاوتيالا و ْلِع
 ضايرل انهزنو ّيمرَعملا حرش ضوتلاو ذطتملاور اوالا
 الصلاة اضف قاعتب ام دءاولا دو مواعلا ة اشو

 ةافوامض سا 01 ايوا از |
 لدا[ صرإعةالصلا نايب ف تهاقحاع تلعجو

 لع :اننبال رئي طع الصاروخ ل هوى االايضتو
 هللاراوض ةباصصلا نعىور نمركُو ىو مال صلاه ةالصلا ٠
 1 2 دل ناصف اعوررإع ةالصلا ثيداحأ مهيعلاىت

 تريل علل! صرع مال سلاو ةالصلا ةليضفاع هلارلا
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 ع
 1 سس يملا يس نحل وصول ل دي ا جس حا

 1 هلله صلع ةالصلا اهم تدروىلا عضاولافخاغلاو
 ' مصرع ةالصلالئآرف فو ابابقساوايوصو كرلع
 ' 2 ةلصرإعةالصلاةفيكتايب ودع اخع و كيلعهللا
 تايبوايذ عقاولاهيشتلا جيون ايَبَو سو بلعدللا
 حض: مدعب نموةباصدلا و: الاو ةلكئاللا نمتفام
 دلوفرماو هاش ايو بلع ةالصلا نمنيكاصلا ناسا
 .داوزب ورعب ج ص يبلا نرش نسزب اهتيماخ قو
 ' | ةصاباتلاهعيمسو هيلعةالصلاملااقوش هيفا
 0 سامو مم ظ ايسر جدأ كات لل انءاعرضتم# اصعلا عمهْس ع
 ظ ظ كلِصِبتكئالبو هللا نا لاىتو كرامتانيرسهللا لاق

 ظ هلت وطلع اواصاونما ننزل اياي ىنلااج
 . هللا نمةالصلا نارتش ارق نيصخلا صح عش ىلاق
 1 / لكؤأ لا نينمؤللنمورافغتسالا كك الا نموت
 | لجللاانلقاذاو مظعتلا]صالاؤةالصلا ل يظن كلذ

 . هتوعدر ابظاو ددالعأب انرلا قر ظع نعمان راع ظ

 2007 وعضو نما ف هىيفشتب ةزالا فو هتعيرش ءآقبأو
 كولون: هالصلاب تمت هداانرما منعم لال بقو هتبدوثمو عرجا
 هل كلذ نعي جاولاي بولت و سكر! صر يلع
 2 مهرعاعتاصءعللا اناقو اتعت هدام عءانلحا
 ' | ةلصلإةعمل بقوم وررلع ملام دب قيياميلعادلنال
 ٌْ لاقوردا تهرحو ,اضفور فرش ايظاو سلع ةانا ار دِلع
 هللا مةالصلا ناملا العلا بهذ قداشملا حش لالا



 2 ايدج طوع هه 7 10 ضد 4م صم» و نصل اج س7 و

 نيالا نينو سورافغتسالا ةكئالل سود جيلاقلاعت
 ًاعرلاهرجراممللا سبل عدرل وصرخ از عزص ملا وعم ظ
 تاير ةييزمب وهال رصح ناموافمو ةليسوللابلطا 00 تيكن ب يخي: هو نم ذ نم مزقت م هلذاضغرق هناف ليلا ضخ ةرغفملاو ةجلاب لس وريلع للاي صونلل
 ىضرحشلا ذلجاله ءاعيرلا اباج نطور اطرورشحا

 اصيزلا لاذ اوفانتخاو ىبنا ج]يسولاىل هللا اولسم 5
 لاآلاقراشلل حرش ؤلمكألا يشم | - ”ورراع هللا
 شامخ للا عر سش ابعنبأ نعوورأد بسلا يجند
 | هجن موس ارعلادل يقع رفعجو ليع دالوا ماسلا
 هلا] بق دهرا يش غلاة و ىوتن اىقت نمؤهلكنيرلا

2 

٠ 



 هالأب, نمو ناك مصر ملح هللالص_م اقوضغرلاب (ةنيالا
 هيف تلوقلا ةلجو ملاعق داوح ندعي ذاز حالا موملاو

 ءايزبالاب صوصخ فلس ناسا ةالصلا ظل نا

 لوكمإ وباسل اقيالف مر هب درغي هاد مالسحااو ةالصلا
 نأ امأميص انعم ناكناو 2 لم الما

 0 بياقلا] هبات ٠ الصلا
 : اجحالاو أراك عع لا قال مالو َه 0 امرملع

 كاقسدب بطاطرضا ل نارض امس ساردلا ١

 ارم انيع دابصلاو ايلا نم مرعب نمو نيعب انلل جرتلاو

 . ضعي ل اقف هسا زول هو (تعت هنا ميم ابنالا
 دفالاقيودتاىدلاررصوصتخو صر زيوصجل ءايلعلا
 يعل مصر اذ_هوووبلا_لاقو طّقفهللارجم

 (ما وصخ نا نمرك! لئال دو با بتسار ولا ءلعئزلا
 ضعبلاقفنارقلو نين اذرقلا زك تون ف نلتخا نهركذ

 .لكو هال طع ههاؤص لاقين'دنم موج ا مدلك كال ىلا

 تاو هيسابالازهاءاءاوزإاو ىوونلا لافو
 ًيناللختبترما اههرال نع هلل ايضمءلَي نا 2

 أو يسرا جس يات

 الاس الم طال ةالصلا نال عاوعمجا مدا

 لاةتعشل جرشافا نك ةزئاج مرلعردل لص تكاللاد

 00و بدع ع سمس حم همم سس هم مشمس هس ع ا وب اسسساسمس سس سس اسسااسا اسس سس سا ا سل اس سس سا 3 3 -

01 00000007 1 



 نانا اهئامسا نمل وألا نور خا #تامالعب اهذخاعملا 08

 ا :الصلا ثيداحأ تدرودافو 70 ظ
 عود 2م قيلصل 0 ىأ نعد رداوت ثيداحأ ف ملسو

 هللا اي عربى لط و سلاط ىنأ نيع و ب المدح نير عن خو
 هلوىرررلا راصنالادوهمداو فوعنب نجلا دبعو

 ديرو ىرعاس ا ضقا د قءرخلادبومقإ و ةرجنبا
 نب ةريرم و رعس نبل -مس و ةربرههإ و ةثراح نإ |

 كلاهنب نش ورب عند تلاضفو دوعسه نب. ونوصحملا
 ف تبعك نيحأ وعين نيرماعو كر اصنالارملط ىلاو

 تباثني ءيبر و بزاع ني ءاريلاو نيدوا عرب سواو
 دللا_لوس مل وهدف اىلاو هارب ع سرب اجو ىراصنالا
 [رساي نيراعوىلهابلاّمأمأ ىنإو سو لع هلاك ص
 تس هللارع و ىفوأ ىلا نب هللا رنعيو سان نب ةدرب ىلإ د

 ئينجربإ مس ةماما إو ةر ميس برد اجو دوعسم» نءرشب
 هلل وز ىو ىريب زلاح ادع .و ثريوحرب كلامو
 لاعلان نبورعننهللا انعو عفش ب ةلئاووس ابعنبا
 نيزارحو نارببلا اريع نأ نككراضنالا بح

 ابنعدلل اضم 5 هلا ءلطاخ اممم بفللو

 ليسالانسيو أمجل'نهدرو انرغاذ هد هن دحل

 فاعت هللا ناوضرم نيعباتلاو مباصصلا نحت افوقوم او
 لارلاشيداحالا كيالا] فلانا نييجاميلع

 تفورعملا ؤورجبيترتابعابتعجررإ ع ةالصلا َليضف الع

 لخورل ورفع او هبا عادا نحر أي لاذ تمت د



 هيونأ كرمدا نس لاقو نيمأ تاق هللا هاعياجرانلا

 تاقفدللا ؛ىبافرانلا]خرذ تائاضري اف اهدحاوا
 اك كيل عا صيراو ردع كرك نسانلا و نيمحأ

 0 نيدأ تاقف هللأ هرهدافرانلا

 اهرنعف موقينإ] بفارعاق تاكتاودعقينإلبق
 ه اويمفىلع حيلص اذ ةلاكش ةيايلاو
 صير ع ءاتشلاو هبرير يتب رسل محال ضاذا

 يسن ذآ ةعجلل مولا هيرتلبو هأش أ يوعري نول طع
 برشا نع لاىتدللا ؛ًاش نا هوركز: لب عاواصف ايش
 ىنالهلاق كاس د كارنكيو كهؤكت ثذاىنع هللا
 فقالص كال عجل اق نيجنع هلل اىضر بعكنبا
 تع 00 وال اذا نم عيرأ اهلك
 دهشيالو ءارنلا عم ناو ةالصلا نم غمينا| بق تيج
 سرها عي صاالد هانعركذ ا ناو ا

 أضر كلام نبش نع ةالصملع كرنككاسيل جند
 ١ 5 ةرتغجإعركت ال صنافزيع ةالصلا اوكا هنع



 06 000 :ليسولاوة ده

 ةالصلااو و

 عج مولع: 0 0

 طنا ناو ةكئاللل لَم دوهمشم مول هنأك
 ادرول الإ نع | هع غني نيح هنا مع سضرعالا ىلع

 ؟بِلأو ءارعلا ه|يللاغلع ةالصلا اور ١ نع هللا ىضر
 ؟ىتردداوعرسنا نع عصرعت متالص ناؤرهزنالا
 يح ة | ورعب دسار اأوراكا هنعا

 َن ناكوراص عمك ناك نش ندج ويك ف طعضوت

 نحاور ١ نع هلل! ىذءرتمأحأ ىلإ نع ةلزامىنح درك
 اديس تنك ذلعف نق تعج وب خليع ةالصلا
 اسم هلد ائىطر,س انعَّممّهلا مولاعفأشوا
 00 يضرم بع هآير يع[ صدملف هرنع تركذ
 نيش نع ع] صيف 1 تركذ نم ايخلاى .دهزتلا

 ظ ا لع هالصلادعب ءأعرلا امنع هدد ايخريلع نبا
 ؟اصلا نع لدنك ننس نعل عاصي وعبر

 ةالصلاىنع اىورم ةرصسس نيب انيايقيما اور رقولا قت ىلع
 نيس انوداءل اق حوللا داوسل هاما نمؤحم اىبل الع

 ءارْطْئْغاصتنا تدرا كا نعدلل يضم
 يضر ةريرججإل لاق ره ةذأح مونلك يع صفرشمعلا
 اوقي هللأ تأ كرش الا ىلا اق لدربج نأ ىنع هللا

 تيلادنا) سوو عسانا اسمعك
 دا هاو منع دلل أو ضرس فوع اب نزلا دبع نضيع

 نا



 يتاكد سلا
 : فنا سلا كعوودمو كئاسلال كما
 اطعاو الع ىرقب لكو هللا نأ الاى لال يع ةالصلاأ

 ةميقلا مديرا دحام الذ امك قئالثلا ءآمسا
 الكره هزه هللا ل وسير اي لاقوىمسا ىفلبالا

 هابيل كالا كل ع در اباهالجبضغةثدع ظ
 "رج هدر ريض جار سكوررلع هللا تضخذ ةايعالتقإملا

 ىلع صن هللا هماخ دننفا ةليال دش تل

 دهلل نأ مل اىتم حا نعووغلبي ةكئالم ىرقلع
 نب نعما)لاىتعأ نع خوغلبي ضرالاف نيحامس
 تااهرارلاوىايشلاو ًامررتع ةليا ول دال

 : ل دالصلا توات نوما نيم ةلئاللا

30 

- 

 مل

 ٍِك م يس يي م نىك!

 دق ئايلع|نتالص ضوت فيكو هللا) وسرايا ولاقف لع

 تمل ككل نه

 [مهك
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 نراجدنأ تدرك يسلاقو ش ثكلااع تكاوادصب

 اودوادولإ هأور ىنع هلااونجرم نيدوأ نب ند رعانإل داسحا ضرالا لع مرح ولدا ناف لاق تبر
 نأ ١ وأ. : لاقالا لج صيف اسد بع دنعركذ الذ ىننلكوهلدأ' نا ىلاق دب مترا. كوملاس .اول نونا معلا نحاز مهنا ىرارلاو ةجاعنباو
 لالالا الع صيالف لم عدن ركذا الو تيما !كيننزلاباوجتكئالمو هللا س لاق كل هللرفع

 00 ا _

 ينالوا نأ ادت هلوق باد اهلل اسلو تاي ظ

 ارضعيرلع تيلصال كما 3-2 الع !صيال ن ْن كلضرإلا ضياع لاقهللي

 1 لهدا وترواايض اه الوعل ن لطفا
 لا دلال طاطا هنالك ضرار تيارارفابع ةجرابلا تيدامىنا كتردل ادى اسنلا اور ثيرحلا لاقف سجوف قرشملاو موي تان .
 لرجل فنا رتعدلل اور ةريسسب نضرلا درعا تع امار صلال يع وضح و هبحرَّوىيع هتماؤأو هديب تزخ الع هتالص هتءاجج ان محا قاعتبو ان ايحا
 10 000 ةيدمإ

 1 كنزإ اءاوجمتكئالجو هلدالاق تال هلئا رفع ناكل

 ظ نعام جاع سل سالاك اما نهر أ كيلع سماسالو



 رم هلل
 اا نها هايد

 ١ الصلاتلا ١نلتمّيلام بقعافش لود اىزذهنزتل 'هاور

 اه ناقل كفا نايل هللا يغرم ةريهرا نعم ع
 هلل يضر وع نببا نع الصاع مهزثلا دمتلا مو

 مظل الح نمالام بسكلجم اهيا ىذهتلا هاو هنع
 اهل ناف هللاؤولاخ نم هنو دوه نم دااهاسكوا ةهسغفنا

 هئاعدؤلقيلفتق دص هرنعنك اماسم اماد ةاكر

 انينؤلا اع ,و كإوسريو كديعر اعز ص ملللا

 نعم نع ةوز هل نأف تايسللو نيطسسحلاو تانوللو

 ديل اق سك عداولصملا انا ىررذ ل دبكه نإ

 ةملَح لد[ وين! يعض و ىلإ ىت دار ص
 دوادودإ ىورو ىزمرتلاهاور ةرسسع نب ةلاضف نع

 غلبت اتالص نافريعاواصفتنك اىنسح ءوضااسنلاو

 يرنع نع جرح ابيع لاعذ هلدا ىضرىلبع نب هان ع
 , 0 العجز ج فز نع رضي و افذأ لدبي 2

 مخ

 ميلصا ةانأدعفلا .ول ةاللصلا عسيلعا ورثكاه ارتعيبإع

 أ عنج نيس 'هيإحر ناذ يآ طعاولصن
 مق هرزع تركذ لم فنا متر منع هللا ضر كلام نب
 ”2ىزبزتلا هأ ور منعم لل يضر ةردره نأ نعل يعصي
 ممارس متالص نا ةالصلاب كسلا اونيز
 | بحاصهأور مدح هللا ىذر كام نيربانعوقلا

 ا كامو انأ تراصإالا ةلدحاو ةرم كن عإ ص حسم

2 



0 

 00 »| لاق .طعبإس مطعت لس سو ىزفلا

 ىِنلااعإصومىللاىت للارحوؤدص
 0 000 ل هاور هسفنلاعدم6
 تافلعا ولص م,غعللىت هللاوض 0 ةربرحدا ورع نبأ نع
 اىت للاوض ا ةريرهد وكي ىلع مكالص
 بوحزل ةزدطجو ملأ ة 6 اكزموبع ةالصلا نافىدع اواص

 حا وذع 00 "0 ةريره ىلا !
 اور لس ماعم ومو ءاعرلا :
 ميهارب لاو مخ ا

 ا ادانزت هن 00 ل
 2 ةربرهدإ نع شعب كمي د هللا ناذءل و هلذا
 رك مزاف يوعركذا ذأ ننال عاواص هنع هللا
 ياففلام هل اوضرركب نبلث أو نع تعب اكاوثدب
 ف اددازحاف ترعقذ تيلص اذا املا ابء!تلأ
 نعسفنلاعرذ طل جبل لاق هعدا ٌتليع| صو هله
 ىلع إص,رللا اولوك "ديل طوعا راع ةلاضفأ
 كراب دو ارب ١ عتراص اككلوسو ك ديعرجخي'

 0 و خيعأربأ اعدك اءاكرشلاور وراع
 1 اعلص ممللا اولوق نع لزاىنت, دعس
 رع ا عك رابو مهرب اطجعسلص اكرر دو هجحاوزا

 ربح نا ميهارب العسكر 1 هتيبر ذو ىجاوزاعو
 اصبوحر وجو اع لكم ىرعا ص اربح نعربجم

 ركب زال ماللكلكن عردلا ضر, يع هلاقدحم لاورح اع

 للا



 موقلاو فت ل اليع اواصي بو سل جف موق عقجا ام
 سلجم موقسلجأم هولسفي لو تيمنعاوقزفن
 ناكألا ميني طعاولصي ملو ديف هللااوركذي مل نولصي
 أم باوثلل ةسحا اول دناو جملا موب ةرسحم ريع

 هيلعدرا تح جوروعرللاو دال ال يع مسرحا نم
 هنسبالا ءاعد نحأم هنعرلل أي, ةريرهلا نع مالسسلا

 اذاهدتل ا عورخاع! صدقح با هللا نببو
 مل 'ذاوأعرل الخدو باحات ذ قرت اكل ةلعذ
 فب نيريعن عشر اهلل نع هأعرما عجبك اذ لعفي
 لبي ءاجالا ماذا طع سرح نسيم ام بلاط
 لوقاةال سل !كرقي نالف سب تالف انهد جن ايدوقمف
 ”ايصَتلي نيإ نع اميت اكربو سا مجلد مالا ربل عو

 ىتحاوصني ملامناال بلال عع نابإصدو ناغاصنسو
 نودع نعاتامومرّئتاء امىوؤذ أمل فغت
 ٌجاوحرل هلل اىض ىلع ةالصلا تدأبع عميج عج نم
 كركذ نم ةزحالاو ازدل

 )ئ

 م سس ل

 0 01 لا

 مج
2 

. 
 صفر هيوم

 حج | هدنع تكذ نم]يعاصيلف ١ ْ ا
 ظ أرشعرع هدد ا يص رج يع بص نح هن اذ لعل صد
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 ةالصلا طخ ا
 هنع هلل انعم نيسحل ا نع ةنجلا قيرط أطخار قف يع

 لاسكملاب لاكي نا هورس نم ,نعسرفتو لهدللا ٠٠

 ديو هجن وعسل جكس

 الصلا أطخاذ هرنذع ترركذ نمهنع هلد يكرس ا نع ظ

 فرب اج نعاوشر تؤ طع[ صي ماد هلنع تاز نه ظ

 اعاص,رللالةيلف تيبلالهاانياعل صاذافمالا .
 هتيبريؤو نينو تابما هجاوراو بالا يبلالش ظ

 للعإ صم هن اف لع ةالصلا نمثل ضاسرنع وهو للا أي نأ هرس نم ةريرغملا نعدوادوياهأمر ديجديح كن ا ميعاربالالع تيلص ا هتيج|هاو
 تيجو هب وهذ تماهورقتفي+ل ةرهتيامسخ موك
 تم ناكورذلل بابسا]عو هودعإعنيعاو هلما يلععاو ةَّنوعُذ ثبيجتساو عيورمعادو هاياطخ
 ىلص ند ,نعملاىّد هللا ىجر ةربر هلا رع ار شعير يع هللأىاص ةرحاو ل عإص نم دانجإاف هين قئارب
 هر ع نعتطحو تاوا صرتي ع وللا ]ص ةرحاو
 :جيلاكل مل وق نحرردا قأخ ةره معي ص نس مايأ ةشلث ايشذريلعاتكيال ن!بظفاح هليزما ةرحاو ليعاص نم ,نعرلدا ضرس سا نع تاهيرمدرشكيل تدؤريو تايطخ

 ىلعإصنرانلاب هلدأ هيز ميال افلا ل عإ ص نمو افلارلع الص ةثاجر ع صن سو ةناعرلعرداإص
 تن



 هنم ربان: لطعإ صي لنمو مضل خول هعيفش زك
 يع ص ن» هت ومى ق ةدججل ابر شب ةرهىل ايلي ص نح
 ةنس نيجيرأ بودذ نع تي تارت ةالص لك
 ,نعيإإ أ وطرب نعرح لطم اطار هأ بتكى بعص جرم
 هتلر دا ادعي وسي نيحوارتع ع صين بع اص نم
 ن-ىنعهلل اىضر ءا دررل ىلإ نع :ىيفلا مونئعافش
 فدرصلار ىلا نعّرمّلا جوف عي ركل عا
 نو توج ورق لذ عى عطس ن »نع هلل اىذر
 ىنع هللائعر ةريرهها نع تغلب ااّسان ىلع[ بص
 تحسي ةرمىلا موي ليعلم نع قسيبللا هادر
 < اور منع هلل و2, | نع ةنجىؤ هر عقم رب
 اص ةرحإ و ىلا بعص ن» نيهاش نيرفعجوبا
 فردا مجرلجأ هاور ةره نييبس ِلحِمتكَتالاِجو هللا
 كلبع يم ارعقم اى زنا ميال لا ةدحب ع إبص نم
 لص: رم ردنا ,رجررجأ هاوس ةنجلا هل تيجو جملا مون |
 ىهساماداحدل نورفغتسي كمال! ل زن باتكؤ ىلع

 | ىلص نمنع هللا نهم ةريره ىلإ نعداتللا كلذ
 ١ تحدبعإل قلة يع صام ةلئالم ادلع تاص لع
 برمرلل ا ءارنلا عمس نيح_لاق نمرثكيلوا كلذ
 ةليسلااريختائاّقلا ةالصلاوةماتلا ةوعرأ هذه
 ٌقاَيِشل تلح هترعيو ىزلا اماقم هشعبأو ةايضفلاو
 قكئاللل ملح تاصطعإص نمرباجنعميقلا مول
 هللاإصنموريلع هللا طيص ةكئالل ا كلج اص ندو
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 اورد ل عا صوالا شن ضرالاو تاومسلاف قبي م هبِلع
 انعهدداعزج_لاق نمنع دهلدا يضم كلام نب ا
 ايعربا نعدبنت امتقار قف ءزصاوص ا موا ارخارخ
 |. ىضقةرم ةذاح ورجل مولي علم نن امنع هلل ا ىكر
 نيثلثو ةرضالا جاوحنم نيعبس ةجاحةّنامدل هللا
 هىحاكلب هتالصاع هدداطلسواينرلا ٌجاوح نم
 | نضافدهساب نرجو ايار ىلا محا طع دج امالخدي
 نشا نعةمفلا مويضام او ةأضيب ةفمحتو ىرزع
 هل هلل أ ضق ةرم ةئاخ حويل ىلع[ نجلا نبا

 نعاسرلل نيئلثو ةزحالل از يئنيعبسئجاحةْن
 ىضق ةرم ةئام موي ف ليعإص ن.- رنغ هلل ائيؤرب اج
 حاوحنم نوهبس ةجاح ةناحموملا كل ذىف هل هللا

 دقني سر نعايرلا غايحر هن وثلثو ةزالا
 وبنملبع ل بض ندد نعول وضرب لاط ىإ نبيع نا
 للعدو نينتح,ليصو تاردرشع ورب علل لسع هللا



 أ .هل عيرو تاولصرشعيبإ عمرو اص
 كررلاراصنال يع ديه /نع تائيسر تعينع

 ىلا اقوشو ىلا بح ترام ناذ موب ك عل بص نمد
 ن.موبلاءااذ بؤدددرفغي نا للالعاقحن
 ةررجلا نعادبارتتضب مل ةرم ة بام م لكى لعابص
 ىِعإيص ند سوورفلا ب حاص هاور هنعةلل اىضر
 ةنس نأ ةبوذ هل ترمغ ةرم نينا ةعجلا مود

 ىرقاوا وقتال وا,ورق كوبا ءاع جال سودرغلارحاص
 هأور مكث يح ئفلبت متالص ناؤليعاولصو أ بع
 أموددبا ىلوسءايل مق قومرىج خوف ال كاسل
 اقف ع صيف هرزع تركذ اذا ىلاق كب ؛آفجبإ
 لصي مل نمل ةالصال هيب | نع ةليدرب ىلا نع افج

 : دهيصمل مع يحل ص وسج امان ل سعوا وعلا ع 0 - ويعمل دمع دعا مح

 همم م ام سم ملا



 ثاتدسرلاول قاعلا ةثالثىرحو ىربال هتالصفيلع
 5 ريهدلا نعل ع صيرلذ هرزع تركذ ندو تنس

 نا رك خا م
 نس-:يقلا ونا ان سانلا[إار نع هللاوضر
 ظ نعاينرلارادف ةالمجيلع كربلا اهنطاوموابلاوها
 ىمابرلاروصنسوبا هاوز .منع هلل'ىضر كلام نيسنا

 - يساوعمس لاف كل ذ مو هلل! لوسراب لشف قيرملا | ٠ وطخ نجلا موقيرم ف سم ىلعإ ص نمرانلا كيال

 و ىلا هووء,ل وت انسان لحرب رموز ىلعاواصيماف | 9
 و

 هالصلاوهو هنأرثي عم ةلضالاك ائيشكمل عضاو نازنملا

 لا عضولااءأ اهرئاوذوةالصلا عضاوم ف ىاغلا 1#
 ب مربع هلل[ [ موت ااا
 لوالايريزجل ا لاقاهلبعنوجيراو ل اباستساو

 سعورش اع نولسملا عجا ةالصلااؤ ربشتلاف
 هللامجرىف (شلاهب وجوب لاّمف هب وجو اوفلتخاو
 باةوزل ل بح نبرجا بهزيوهو ةيوهار نب وصساو
 تدداوض,ةباصصلا نمر حاورغل ]وقوهوالواهبلا

 هب انقرلا.ابعنب | ]عضو وهم نس لنازدع مز
 نيركبوارنع هاور كراصنالا وعسوبا منور يبملا

 بيبشلن ب نا نع ورك رع نب هلدا دركي وقو بيش
 ديفعجوبا الاروع شلامانيعبادلا نمو ىرعلاو
 يكل نم هز اجاو ناس نلت اقمو ىرقابلا كس نبا

 انلخو اهل مل !بلعواولل ١نب اوربلاررع نب ورعونا

 به »دز

 ا
 ا
 ا

 ظ



 كلان مو كلامو :ةينحولا هبوجو مدعىلا بهذو
 طصل اقوقحسرعكت فاغشلاب تكف ضا عض اقل انا
 كا :ةزغدادن عزو هب وجود ىف ل وملف ىف اضل اح عضم
 بعذد نشل اهب انك ظن لوقيوهواذص هبزشو
 ةبجاو» ىلا اىلا ةياور فرو كلامو ةفينحوبا
 يق مدن نك ةل دالا عضوم ااه سملو بتسص جائاو
 ًانفءرقف كيلعمالستلا اما علال وسراي لاق ىذل'لجلا
 لإ! جحا انتالص غايإص خا ذا كلي ضب
 لوقب اء سدو مهو ناجح ساو هر: مقرجا
 | نيطصور يهاربا فيطللار|نللاا]_هعماج فيعضلا
 ةلصارإ مس اك قط طلب ىلاىت هدا امل ماع فسح
 ركذا نا تببحاايؤافاتخ يلع هدا ؤمينلا اع
 . حرشذلكألا شلال ق سلوقاف انش اع لاوق | انبص
 هللا !صونمل )ع ةالصلا نا لحس انلا قفا قر انملا
 ةالصلاف ةيجاوا افاوغلتضا موكل د ةبجاد ربع

 لسقوانباىصا نم ركل را بخ اوهو ةرحأو ةمرعلاف
 نومز»و وذا شل ندمإ حنا و ىواذلاداّيخا وهوركذ
 وهورخ) 3 َة قرد هاك ابب جلارر_دتلاو :الصاكو بان اذ بح ذ
 تاطبابهكرت ساولاف قحتس اورجاو فان سعزم
 ىتاخ/لمقدح كال دال | عزي مدل يقوهت الص
 ةبجاد/تو ملع هدد طم بل عةالصلا نب لو هل اتساو

 . | لقفرغلتخاو اهجراخإ باى بعذ نؤزغ أ .جراضوا

 نضوائتالاب ةلصاارِغف ةبجاوب تسيل قافتالاب

 سم وسيم مج مولا صح حمو نب د هدو امس ل اج احا دعس حالا



 كأق نمو الخ نمرم ل فيعضوهوةالصلاف بجينا
 الف م/انق عاجالاعدانأو ةالصلارغؤ ةجاو ان اب
 مدعلعانلو ةن انملاف ىسلاقو ىتنانايب نعراب
 ملا عل عيل علنا[ ص هلوق ةالصلا أ هتضف
 دجتأق اذار شتا لع نيحرنع هللا ينير دوعسم نبا
 ىلع دإإ صهناف كتالص تمرقف

 ةيانعلاف اها صخئرناصنلا فل اخر قف
 دالصلا ءرتول حلا !صاذاو:(ىلاةضورؤلاقد
 اصاس ةرخالا ةرىقلا غسول عون ا! صوبلااع
 نادئببو اننيب فالتخاط عوهو,تالصرسقتالازماعوا
 ماض ةالصلاف [تكريلع هللا مجونلا اع ةالصلا
 ىنلالع ةالصلا] اق ضف هدنعو بجاو انرنعيوال
 أنانعبجاو ةريخالا ةرىقلاغ طضررلع هلال
 ىدلاذ حاقد ّىضدرف لامن هللأ مح, عذ(شلالاقو

 ىتل 'عضاوملا نهىنانلا (اقللاذه ىنسبلف تنسج

 م مدلوالا مشتل عورل عردإإ صر ايي اسب
 وقوه اذهو مالا يلع صد امىناشلا دنع فام

 ةلروروهور.مسشتل لعرب زال يرقلاف لاقو ديدجلا
 >اهلاغلارحاو كلامو ينحف! بهذجو نيزملا
 ىف مدّمت اكرقفار نمو ىف اضل ارنع بحس هلا

 أيل ةيبَلاردزت انمللا ةالص عبإلا ٌكآضلا ةياور
 داب هالصلا دج فلتخ أو أسيذ |يرتيعورسشمو ىدلجل
 [ًالصاصتال يجو انيارورمشلا ف دحا ون اشلا لاقف



 3 نم عبجالو بخ كلامو فسح ا دنعو اينوزد
 لتخليد ةاقستساالاو بسرملاو ةالصلا باخ

 ةيطخارصتال ةيحاوايرناروبسلاو دحاووف امشلا

 | تدان اهنوري مصتك لابو ةفينحودالاقواسورب
 ريكت قتلا سر ىلا ةماقال ارنعدنذ ولادي اجادعب

 ١ هجراةكلث طع دروو :اعرل دنع عبال ار عنب ا نعام

 اقلاع دلادمبو ءأعرلا لبق يلعإصي نا امدحا
 ا لالا هرخأورطسو اوةاعرلال واما صب نا
 ,تجاجاعجكو ه هزخ اددل واف هيلعاصين ا

 | يطأ ا رضتالر جسما وحد رنعنداثلا

 | نعيم أنساب نع هلدايض/ب اطل ترعرع ةالصلا

 نتعلم قلل ل (قللرنءاولصو دينيا باوزابو هد |

 تريلا تورت فثيح نهري عأ يحلق أوس

 ء اشلاوداىت هللارجنيباريسكت تا ٍ ها

1 0-0 

 جانو شع اغلا كل ذل كب ةورل طلعو كسسشنل
 لج موةسلجاماهضعيقلاش يد اجلا مةرفقلبق

 ظ ص مريناعاواصي مو هلا اوكذي م واوقفت
 م ناوممرع اع ء[شي نأ ٌءرْت هللا نم

 هدكؤرام رشعت لاخلا. مس يلام

 7-0 و وكم ل اسست ا مس دج سو ودم هممول مانو ع د اسس

 ا لا ل ل ال1000 ا



 خاب
 1 ا ' ا
 ناكر يمساّقلا ىلا ءزحاؤ و ىطقرادلا هاير ىزلا تفييرمللا  رتلا نم فلا دنعرشم عيارلالسلسنلا م ىلا ىضفبالاو سلاف ةرعؤتلب نا ئنس اهءوجوج للا دوابكرت اذارشايال بجتسم هر اقو عاصر ملف هردع تركذ نمل يعل كيبدحوو نيم
 ؛اينبرتت و كلاتكباقيدصتو كبانامامرللا لارج ليبقت دارا | ذارع نبا ناك عفان نحىور مل ذ ىلإ نع نر[ دومسالا جلا مال تس ادنجرش ترسم اننا ريل عدلا | | اصورلا ل عرصدن ا هدرا تنم غضا ذا لهل بع
 - دنع ةعرسداسلا طعريلع هلدإ صون عإ صيد

 لاقءاني د نب هللا رد عنعزللام هاوراملهرق |عفوتولا
 لصنسو ىومسورقر عزي ع ص نح فكيبرحاءاو امزع هلل |ىضررعوركب ىال وعرب و لو يلع للا ا بمىبنلا اعاص فطوري هدا صىبل قطع قمر تيب
 نبرعمل اق هبوزغ هاب يئدتعلبريعب ندع
 ىلإ نعرشعدل نع ل ورتمو هور وصل ئرزسملا ناورم
 > نم اق اذارشمسانلا تءاوعردوعري د © قرضعمللا طل اعاصيورردا ريض اناكم ايل فغا قاض قايزسلا ىلا جرحا ذارشت حبال |عوؤرمرنع هللاوطر غيره

 7 05555 يبل يملا يي

/ 

 و ايوا 0ك +٠490 زو قيس د نر ل 0. "هع



 ىضر دوه منبأنعركلا نسل اف قاف هاور السلا
 كرف ا عوهوورىلاّقل ! جنيلج,للأ للا كى ضنرنع هللا

 دبشتس لَدق ناذ تبثو اومزئاذ هبادك ل يخل 2م! نم
 تورم (قزجرو 8و

 هللا رج وضولا عيسس او أضوتةرحاهب اعباالبللا
 6-0 وإنا اص زلال عاصو 1
 ءانكربعل اوظن !لوقير بلك ضاىزلا ىاذف ناقلا |
 قيل ماو رام ناقلا ت<سقعرحستتلا ثغر حااناربال |
 ىتلاق لاق,دع هللا ىطر ةبوهحلا نعن اال بعشو
 بارو نارلااق نماسوررإعرلل لسع هللا تتابع
 هب رفغتس او علو بيعي إب عينا دعوا صر
 كائانيبر كلة ىلا موب نورشعلا ةباكم نورا | طدقف
 نعويريلاءورو انركذ رقو هرخ صوار سوا نسا

 نملعاوثكا لاق ربل عدل صوم ١نا ةماما ا ظ
 عجل ف عضرعتوما ةالصناذ عجل غةلصلا
 22الاَل ارتاح ناكةالصطعصرتكا نامت
 ايهم عم انبوزا سلجم سابقا دنع نورشعلا د
 المدد امص _لوقي (ىقلاداد' اذان اكدن اىروثلا
 ريورملا دنع ن ور تعلاو نانثالا نأ اطعر رداع
 نب د عن كلاس اوضاقلاءاورام اهنيؤرر دجال لع
 ظ الا: ةيرما ذا تسلا ق هن أ نع د اهنير باط نإ

 ١ ترطلاو دلتا عكرلحمنا طويل لخاواصف |
 . انرشاوزلا بعك بولا كيرحل ةرفغملابلطو ميلا دنع

 مج ومس رول ١ دمام اع وس ا
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 (يلاورجاو فزامرتلا اور كن ةرفغيو كمع
 طصرسارب اةكزنع نورشعلاو عدإرلا كررت اذ 1
 ا داوي هآورال ظ
 :كالالازتإ بات( لح[اص نلسو هلع انا وسص |

 رلاؤو باتا كا ذ ذيحس مادام هل تر هني

 ٠
ِ! 
1 

 تانلا نصاساناناثرمداما بتل هن ازيزعلادبع نيرعغ نعل امس اونماّولا ىورو ريذاىلا ةيابتد تررااؤعورشلاوظع ولاو ليكزتلا ءارتباؤ نيررسنعلاو سال امنع هلداىنومرشش ع و نيدصلا اب حا تع
 مهرفلا )هه انك أجا >افزتورمإ عددا بص ررلاعمذالص] رع مهئاماو افلح اعةالصلاف اونرحارق صاصقلا سن او لمبايزرلااوسقلالق
 ماعلا نبا هاورام معزلي نأ اذا يذلا برقع درا كر دولاو ند( 'فكلا ذىوساماوعربلو ةماع | ١ ريالا ماعدو نيينبلا طعم الص نوكي نا
 ةرعاسو ردع هلد اطمئن الع ةالصلا باتل
 ىلص ديال وسرلاق لاق هنع لد اىطرءسا

 ريل



 ناضياودروارشجإ)ع هللارص ةزحاو ل عاص
 (قريزع هلد ا لص لذ[! او سرع لاق ىلا لم اكيبا
 ةليلطكو تارجتلاث مجلي عل نب ماكاباي
 رمش ن أدل )عا ةح ناك ىلا وشو ادج تارجشلا
 ورشعلاو عباسلامويلاكا ذوةلبللا تالت هبزدذ
 قررقف هلامورسفنؤوملاو :وسسوتلاو ةاكزلا ةدارا
 | لاصونلالعةالصلا ب انكؤ ناصنب ئبضلاوبا
 ت”اقر اق مدع هددأ ينير هربرهىبأ نع سو ريل عرالا
 ولجان ساراص ملفا طسم وه 9
 بوك فنصمؤ ةسيرش ف! نب اعورو مل ذر ليش
 كريت فو هلع دنع هللا وضر ةريرغفا نعراصإلا
 هاورملا ةاكرس اهناذ ةالصلا نمط عاورثكهازركذ ىزإ
 ىازعر ماج قيط نءرازلا اورو يصوم ا عدونا
 ورع الإ صإعرلصلا 5 كريو ىلع هللا ىضر ةريزح

 . ًاهلواسلثا ةرنجرضنلا ةرايطو ةكربلاو أ نلانمضتت
 نعرةفلاىفنل نورشملاو نماثلا اًسالاكى ةدايزلاو
 وظف ا ىوررقف سانلا لات جال مدعو ناسناالا
 انك ىلاق هيبا نعؤراوردلا ةرمسم ندرس اتيزع عن
 فاجر هداجذ ! عسل ع دداز صدا للوسر دنع
 لاقل جوزعرلد الا ىلاعالا سرق !اح كنا وسراي
 انورنرللا سل وسءاب لا ةناسالاءاو او ثيرحلا قرص
 هللا_لوسراب ىلاةرجاويلا موصول بلل ةالص ىلاق

 نفل راد لع ةالصلان افريعاولص مري عددا



 عس اتلرتغلاؤ ناو الصلاو ىااقاندز در
 مرعازيو را بزلاو واجب او
 2 7 .رراق لاق هنع دلل يضر هللأ يي
 لص نيحليجطص نم مريع هللا لمص
 ع 2ىت هللا ىضق ةرمةلام ملكتي نأ
 كل ذإنم بزل و يئس حد او نيئلث اينمدلا
 ارطلاىور ا :سحلادنعو ءايملا عيار التاا
 يللاليص هيا وس/لاق اقر ذ ءإ ثيددح نع
 ىلا نيحوا وص نيجاوعإاص نم 7

 دنميروزانلاودا2ةمقلا ويعاني تكرتد
 1 نعانيورلوفنق حافلا ة 71 4#
 لاق ديالا ىبلالع نواصي كتالي هيلا نادلوقف
 انفال هكالئارماد ين طش هلل انا عي

 ساطعلارنعر ينلئلاوأن ١ ومش الو ءاهسلا ةبطحح
 نع هدازسأب هقاسو را ىسوموبأ ظذاعلل هاورامل
 | تاخر قلةلاقف غن بادنع رى طع لاق عفان

 ورٍِلع لدا ]صوشلا لعد إصو هلداترجاله |
 8 وكرت الاعوومووروزلا فردا ماو قيريلا هارد
 جالو س اطعلارنعو جإلادنعم انا ليون شا زرع
 هد مزه وحط ورصسلا سيح نب ل :يرجنحناخ
 ِ فيوضوهورملا يلا ريعاضياريفو ثيرردل هضود



 عِش 'ءارورا 1 ءوضولانم غا هلادعب نؤالثلاوكلاثلا
 طاصييلا اوسمل اق تلاق دوه نبا نع ناجح نبا
 نرش ال ةيلذ هروب ط نب حا خا ذا كرر هللا
 اذا عا صيل جرلو شو هدسعارج ناو هللاالاهلا ال
 ذعر رشالثلاو هبال رجا اوادل تقف كا خلاق
 نار سنع را ىسومودإا هاوراط لزنملا ل وخد
 ىشد عورلعمددا!دئنلا لال جءءاجلاةرعس
 لص يدا وسر,ل اقف ش اىملاو' شيول ضر تملا هببلا
 هيذ ناكنا طف كازنج اخ د ازا [حوهيلعاللا
 هادا عرس مب كاسضز ]ع راسض رح نكي مناددحا
 قرأ ] عرمد اف لصرل [|عضذ ةرحاو ةسرحا هيداوهلك
 لكف نوال ارسل هتايارقو هننارجطبعض اذاقح
 ىضر ةريرج أ ثيرحل دمعت هلداوكزل رض عججب عيضوم
 ركذلا قاكياورها ذا كيلا نه ةراسسمدد نآرنع هللا
 اواصا ذاذ اونما اوعداذاذ اور قا ضعبل مضعد لاق
 رش اوغزيو حم عماولص عوريلع سا صولا لع
 مملاروفغم نوجرم ل ول قنوطمعبإ مضعب لوقب
 توف الثلاو ص(ى مو وصف ثيددل صاف
 :رعذر لو ود 'هاور رم اذا

 كلها اصوقلل وبر ءلاةلاق نعد ينرشنا
 ااعتيدا[شنا هوركزت ىلعاواصف ارش ميسم ا ذا

 ينلاوانملا باتك ةوسوموباانذاكلااضيا وركذو
 ىلا سا هاور اكدرعلا ةالص غ نونا لاو خما

٠١ 



 نولي ويس وحابأو اناو دوه نبا نا يقل ع نع 2 طودانساب ظ

 ان درقررولا اذه نالاقف :بتعلا نيديلولا م. ع جرخ ٠ ظ
 يفتر بكر كارت ادع لاق هنقرينكتلانييكف |
 بلع لسونا اامجاصتو كيرريتتو ةالصلااب,
 هزناذو فيريلل كا ذ ذب فتور كيووعدت ع اسك
 عمرماذلا جلا ررعبوجاق قرص ىسوحواوئهزحملاق
 ”ومروو دوج موي مرعتدكو عج جليل قتونالثلاو
 ايل يام يعادل اداقا فيدجليلا
 كير ٍةاللصلا نمراشكالاب ررمالاز خد سر سلع للا

 نسج عال شره ورم: ثعض هدانساؤو نعمل 8
 حبل انامل ناوفص نعوجرلا كأور ءىرصيلا
 ىم ةيلودعجل :هل متاكد دايلات لسور

 وثلثلاو عس "اتلااضيازم ازهوة ةالصل نايس رتل
 قرب ندد ىزلا ثيرحلا انمرق امنا 01
 واح 20 نع نوعدرالا كطلاو كك
 اكو قتاكمدا نين مدحاللوأط وأ يا
 صاحماملا ل ن م ال نكوعبرالاو
 ةل اب ضتلا نارك ليعسا ظفاظوور بزوهو
 تن اكنيلاق صاعلا نب ههادبعخا نعرجرشثس
 راعشوب !هئالف درال صيف دجاح هللا ه

 اذافدرثكوا تلق ةقدصد قدصتتف روج ىلا حورنو
 ولالا كيماب كلشساذ الاف: جااؤص
 نولؤع ةدابشلاو بيغلا ماعوهالا لال ىزلا مصبلا
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 أرد لك م قوص لمتاو ظ

 ا

 مونلادنعن ىعدرالاو عيارلاميلعإصا[فف ناكناف

 اليراع هرمنا لع 1 يو 0 ظ

 ةهالصلابو هيءزسف هللا اركزيال متلكلكد

 ةنفلاؤبو داك وة د
 0 دمها مس .و هبل عهللا ص ,يِلغ ةاللصلا نم

 اعترارج,ىذاشلا ةالالاق مور« كلذ ظ
 04 ناللاوحإلا ك[عربلعةالصلا ا قاعم

 | م هل ةدامعولاعت هللأب اناناس اسال كيت هللا !

 ىتنان حوى ابلاق للا ءاشناابِلعحَو

 لابهتبالان ه|صخحامو مروا ناذ انهملا مالكلا
 ضعباو نك ريزع هللا صون أ ]يع ةالصلاب

 دما داو دا لارا اركرت ةدأبز عحنيققحلا العلا

 ”وضاقلا لاق لس ]عب جاو عما لازما كاعت
 زال ريع ةالصلا بوجواع :ءامجلا يحامر هب
 ةيجل| فدا هيد ل عةيالا| نا علا حو لاق
 ةابشلاكةرههضاسج و ةرل بعدان مذ هلعل و لاك
 رب جوهو بوزثم هوت كلا :لبع دارو ه ةوسلاب هل
 املاؤ ىلع درورق :اذ ضاع ىخاقلا نم سعازهو

 امكب متم |بزدو بجاو ارزم ةرثكت اقوا ريلع
 ةبجاوءلاملاو ةوسلاب هل ةدارمشل اكل "كو 0

 ةسانلاك لذ درعو ريستلاو نا ذالاكةرثك# عمضاومهى

 ترلتخا : ناوررلع هالصل اف ىلاىتو ناهس ةف اود
 هللا ةةلتصن لرلاوينإو اعد انتالصف ناتالصلا



 اف ركاللل :قفاوم ةتلاثل انمرق ادد ءادو رظفأل
 | راما طعملاعت 1 ا 0
 اني | اكيلاددا ير ووجطلا عفرين از: ان ةلحاو ةرمهلا
 ظ انصحنع م كي نا :ةمداسلات اءيمعنع عنا
 ٌْ هصامأ امرقاذا هناعد :باوسال ىكرب نا ةنماثلا
 '  انيبابقمابعم تاكو كاهن شاملا ةأعرلا دعاصت يذ
 ظ | طصرتعافشل ببس|ىنا ةعس الا ضرالاو ءامسسلا
 / 1 اهيزاواةليصوالاؤس ان قوهاذا سريع هللا

 ظ امبؤزلانإغل ببسامينا ةرشاول !اثددحف
 | 0 رعد د أك ارنع لا وكر دوع م نبأ ثدرحف مرت
 ' | بيبساي ارش ان[ هااحدبعلل ةياضكلا ببسام/ا
 ْ اك ذلاشلا مسورء ل عددا ص هنمدبعلا بقل
 ٠ ةثلاتلا لع هلل اوضر دوعم نبا ثيدحف اكتيِقلا موي
 | رشعوبارلا ةزعلاىرل ةقدصلا اهم مونت اهءارشع
 | هلاءةلنعل ب اهزافحةسماخلا الل ءاضقل بيسان
 املاك اهنا داس ادلع تائالوو ىلصم الع عت

 هيركذو قر ى سومو اخذ اك أ هكذا كهتوم|بق
 يلدا ا صونلا ورل ببس انءارٌستي و انلا ايدح
 بيدبس |ىمأ تور_دعلا هلع ىاوؤصملا لح ايس
 احا مصلا مويملا اها لع مص دوعيال ناو سلحملا

 و :ءلاويئلاتلا مرّت اكرقفل إى قننل برس ازا نرتتملاو نال مدهل يشار تلاد! يبن انامل ١
 وهي يحل ١ نايس ع



 1 ذنعيبِلِعإ ص ذر خلا. علا نع عفرت ابنا
 ًاعرلا نم ةااْرا نورشمعلا وزعي ارلا لسور عهللا
 ا ىردِلعوبارص هركذرنعاهركذتا دا ينالا ةزيزبلع
 ةنل قرط ]بع اهحاصورئامانورش د هلاو سم الا
 انانورشعلاتسداسلاة يملا قرط نءاريراتبطختد
 وسرو ضاعت هلل اركؤبال ىزل ارلجا نتن نمت
 التلبس انيا كوب تعل قاما ىلع دالسم
 هللا اص هلوسر لع 1 +0٠ +: هيا

 ريعلا,ويروفولبسس رزان ور_هملاورتمافلا مسك
 ةعساتلا هرجووس وموناه 0004

 اهنا نوفالثلاانجلاسابيدبعلا جينا نورزملاو

 لهانيراصلان# ةانشلا وت 0 ةأقيال بس
 تالا عت سان االول نالضرإلاو ءاآمسلا

 ظ تس 7 ا اسادبا
 لصا تازة 0

 ناونرم عاوإ صل ان ال, حلاصء دامس انةنتاؤو .وراعو

 | سوارقلو باج علو لأ لعوب كابي
 عتردلا جل ينمل بس بنا دوتاثلاوةياشلاهسنج

 زولرم اماورفث طفل اقاك ةالصلا نعم اما ةجرلان ال
 اصر عامل اناله ريما نقلا اهتابجرمو
 اين توخالفل و ثلاشلا هلانتتحر تماسك لع
 ورع اطقم ايديز وزال ول بخ مادرل و



 اهطربعلا نالهبالا ميال ىزلا ناهبالادوقعنمرقع

 | د اضعتساو هبلقف ةاضتتساو بوبجملاركو نمت
 ظ ددرنو هل هبحئعاضت هبحلةبلا كت اعموردساع

 نعصضرعا اذاو هبلق ميجاطعملوتسو هرلاهقوش
 الو,بلقنم هبحصتعل قب هيلدباضو انئلغل او هرخذ

 نوبلقل هالو هب وب تي ور نمسا نيعل رفا ٌىش
 ازهىوقاذاوهنساغراضحاو ةءاضحاو هركذ

 هسا ذو يلع ءائشلاو هحرمب هناسا ىرج اقف
 ىلا ةداب زب بس ناصقنو كلإ ذ ةداي زن نوكرو

 ضعد ل اة وجا ذيرهاشر,_كاوربإق غ هناصقنو
 ٠ا ه2 فكادوارعشلا
 تيشامكذاؤوش !|هو ٠ ىجت رك: لوقي نابع
 نال دوج تركذ لوقي بحل ااه بهتف
 يش ام ازه بحلكولو نايسلادعب نوكيركذلا
 تبعربولق ا عوشول كل ذفرشااءو هب وبن

 نحول! از يف طسؤ دولا و كركذ طسو

 لعةالصلان ا نوئلثلاو ةميارلا سؤ نابوت 1 وهوا
 ابيسشنا6 !ذافر ولا: ببس عرسي ع هلل اص
 اصل طاب نوكت كازا بل حصل: ةدابزل
 انا نوتاشلاو لسانا حسو هيلع ردا ص ديلع

 / امل هنن اذ ةيضراعم هبلق ةأصورملا ةيارمل ببس
 تا وسو دل اس ضرإ الصار



 .رد ئِشلَدضراعح هبلق ثقسالو هبلقطعهعبخ
 هب ءاجايرصد]ب هبءاجام شخ كاشيالو عماوا
 (ءلاوجابقاىت اع هارقي لازيالمبلق فاروطسابوتكم
 دوز اكو ,نممولعل ا عاؤباو حللؤلا و ىرملا سشِقبو
 ةنيئيفراعلا ةالصتناكاز يلو محوري ءهددإإص هيلع هتالص تداجزا ةفرعمو ةوقو ةريصب كل ذ غ

 000 ا - : 0 ظ
 |” انياوهءاوص' عؤرو اسر مئاضعأ جاعبرأ اهنممرط

 1 ضر مزداصفد الا اعلا 2
 خل ةبولطلاةالصلا :ةيقحب ةفرعمو ةبحن او دادز اء ٠

 ْس 3( ةريعل لمصر إ عةالص اوداوزنأ بعت هللانه
 ظ بييلاو عوطادلو فرعاربملا ناك لكدناحسديداركذ |

 فرعيرم از هو نيهاللا نيفراعلاركذرغ هركذ ن
 | ماض بس اني! نوثالذلاو ةسدا احلا بالر لاب
 هت (العا مدت اكوركذو لس لع هدإإ صدي عاصلا
 لوا نا عررلعردناسصل وقد محال :ضرررعم
 ربعلاب فلو مال لاق مأ نعزوغلبي ةلئالح رقع
 هللا اص هيلا إوسرىئري نييرذملاب همني اال
 8 8 4 عيدك 5 تلقا و يلع

 11 ا
 يك ماءاعغ 54 كلام ملخاف ةراضمل كلل
 , هصسدعداوروزلا ةمسب نقرلدص ثيدح وجد طصلاحمرفلت نت هزا توالذلاو شنلا

 با



 سس 21 وساع للا! وتلا اءورق تيس

 كتاعتسو اتاي طاصلا عن حزب تما نمالج ظ
 زنا مقل م دتمةاهلعهتالص هناخاناما
 بسهرتلاف هباتكميلع جو ىيدللا ىسوهونأو ار

 سابا انانونالثلاورنعاغلا ب غرتلاو

 هرطخ ,قحنمج| لقا قالا هادال مسوربإعمللا ٠ ظ

 ا ا اي ا ظ

 اعسللا كلو ةدا لسا الو ةردكالو ااعوصحبال كلذ ظ

 7 دامو ميز لابطال اتهندو ٍ

 ” و لباركزل ةسضتض ابنا توفالشلاو ةعس انلادقح ظ
 هلل هيا ا كيو خس ْ

 لها ليال لا ول اوس 00
 ىرطمت اضمودرطملا ان ارهوىلاعت انبرانفرعاك

 اصررإع ةالصلا نانوجدرتالا تامالا
 هلوثدو رليقأ ا اع دو. العد يعيرملا سل دلل هلي ظ

 ا امدح ناعؤن كاعت هيرينح
 2 3 داما دضداب لاول يللا ىف هب وندامو

 هسحاعئْشسب نالاؤس خاشلاو هبواطمورصلا نوبل

 701 دهون يسال دعب

 م هللا نا بييرال و ىتعؤدووركذ ةداشاو
 | فرق ٍلعاصماةدبج مصل عدس[ صرلوسمد
 ْ هللاؤصيل رولان هللا باحملا هتينعربو لاوس 0



 ااا ج66م6بهلحل

 و ترش دع سيستم لا حس ١ تاق : اا

 نم ولطملاز_هجإب وجل عقإإ دزناو سو هسلع
 ه سضاوخ لا ارث وصح بحي ا جلع حق ,يلع هدا مسص < روسو هلل ابجي امرتارقف هردعا ميرنا وريل ايومالاسحا ١
 00 نكي ولو دم نال هللا هزثأف
 اعززلصلارث اوفو ئقيقحلا زيكا اذحال !ملعةالصلا
 و رىتال اتا وىصخال  كررإع هللاؤ)س صولا
 تاىرل هت جاضل ا ؤ اميسالو ةزالاو انرلا ءىدصقتسن
 تالوتار جا :برجزماناد تاجا دل :اضقو موفللاو
 صلال انه ناك اذا بف سعقو لكلام فواذخ نحرك
 سواجاناو ةرمتاشسو مالسلاو ةالصلإ يعرب اع
 ىلع ةالصلا مانآرقلا ةءارق اضف عا ددرستما دبي دملاب
 ءالإ] صلع ةالصلاا | تبجاذ مريع ردد سمىببلا
 موقيالوزضفائفاررؤصتلادروقتلا اوم لا رع
 حيو ل ضفا نأرقلاذ فلا ذرغ ف امأو أبها ة ماهر
 (ورخالا كل ذغصقيالو ةوالتلاو ةالصلانجرءانكألا
 مسكر بلء للا ا صونلا ل عةالصلاطعراصتخالااماو
 ثاسشلا نفس غدا عوورم دس دحف درو هنااعاالذ
 لغم وامس رعد! صوض ىلاق تونقلا اع درخاف
 ىطعلا | عةالصلا صو فيداحالائاسؤفو هلاو
 لوقةالصلاق هيوجوؤ ,نعداوت/قخشلاو لالاب
 مط خجلا ضيا ءاككيو ىلا ز غلا و نييرملا (ىأ نكذ

 ىلصن نيك شسم حو ريحا هينلاانلعقل
 ] د ميحاربأ نرغب _يساصوكزإلا

 ا لل

٠. 

 اسد
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 ظ ٍنيِصتْؤ د 0 عادنلاورأتخاءأياو او ىرنع مالا وهو ريل ع
 اكاد ةالصلا نيب عجل اما هللا زهرسا الخ منعلالا

 ولدلككل اوزضفالاو ىلوالاويزت مقرر علب إلا قرف
 ةعاجيلععرجرقف ةهاكرخنمز اجاهاح ع عتقا

 'ناوحارج لهو سيح م ام مالا مي
 الار يصقف ىلع اشلامساقلا دخل هلو
 ضد نمو 'ةألعل اصنرقو ىوونلا ل وقو هيثثآ ءالاو

 دىببن ماد غنم ةالصلاطعراصتقالاز رهاركل يس مرنم

 امنا جور دوب الفاف لاذ
 بف انّتخامذ © الكل انطسبا ماو بوصلايطعاهللاو
 ول لعل لصر لع :لضلا|ضف نعياتا
 : ٠ ارعش|قدلقاعلاقارل انه مج افلا
 فاحاريخرا جار ه اضل عر ضو مدنا ايكنلاس
 ناكراوزلاف ناوالكو . ةعاس عتق ولك دإ ترسو
  نيعانذاجتلاصةأزف ٠ هلنعيوركزب ليحل نام, نمو

 2 رج رل79670 2ر22 بج م

 دفلاذ راوعد ناف 1 ٠ همالس ع هللا دامو

 007 0 |ةالصلالل ا اون لوقا نيصلنصح جد اهىتنا
 مور[ صحا ميسور د عددبإإ صربإع

 2 مد ظ ىفلاقامك نم اى

 750 | لاجوا ةونلالاح عري ثادارأ ناكمإ مالسالا عرش

 ددلورملعو ةالصلا سرثكلف ساند ة ةوئيلابحاص

 ١ |(لط مر مضلاو البلا بر اةاعرلاذه
 ْ يايا نيا حور طوع ورقا ماقملاو نكرلاو مارحلاو



 تازئزنا ذاو هان لزنااذاو جسشم ماو ريضلاو ةريوس 11 انلارعب ةعيلكؤارقيت اىكر جبرا معلا ةالصرعب ه نمل اىت الار جر ىرصبلا نما نعيش لاقو

 لفت اذاف ةرهرتيامميضعلالىل لل ادالا ةوقالو لوحالا 1
 ىلإ نعوم انعؤ سو ل عدا[ صونلاءرجشلل د

 ىزااد لا قرت ب سلف دان غول ردد[ وبلا ربابور مولا ةداصرإص نهرزع هللاو ضرر لوو ريما ةالصطص تا قالمو مريع هلل سجينا يور ىلا اق اشم ننكا ذا ,تعالد انور عنعو ّيورشلا ورل<لاد /
 رجلا ةلصتغصر ىينارئورتالا »ام تناك تاو جايعللر فرت احاح مت هللاوؤق اهالص ند هدي برت سفن
 امرؤ مقاول ا يب شتلا هجو نايبو مكر يإ عدلا[ صررإ ع اصلا زيفيكن اي قانا رلذلا رشا ةروكذم



 /نيحاصلان اصل نم هر د نو رب|ىصلانم]ةن مو

 نمور هاش امو رملعةالصلا نمنيإى جميلا ىتدللا
 ::ةرثكموجو ايف عريورقف ةدلصلا ةيفيكأما اهزثآوف
 فتادترح نمو قران ا ةدرح نهز اوالالصقلاة رم ق

 نورس ناشيباح نحو ةعبرإ !غاوررتجاو ايعاولص
 | ةةنولاو قوام رزدو لاس ]جر ايا يناح نحو لاكي
 ميلعد ا مويلالع ةالصلايفيكو هل وقود

 ليجد لص ادخل طعورخاع] صملا !تاوقينا

 رة ر ابد ديخريح كنا مههارب الإ طعو ميهاربإ
 كنا ميهاربا ]| ارعو ميعاربا ل عت راب اكدلالعو
 نس نري نع نارا نبيع تف ازكر يجد
 دوعص باو ذيع نعو ىلع لاا صونلا نع

 لوس لاق مبا مزعالسعت هددايضررباجو ساب عن ماو
 ةرصلة اكان مال انفع سور إ عرس | يسع هللا
 كرايورج اوعور اجر ص ملل اولوقلاقف كيلع
 تنرابو لص اكرجتلاو اريعجر اور ع وريجاع
 كنانيلاعلاف ميهاربا لالعو ميحارب اطلع تحرتو
 هللاوضرر عس هللا ربع سرج نجع ع حو ريغ ريح
 توتو بال ءاغعتبازرما نخل وقي ناك هن ا هنع
 | نع دريل اوريصمتلاب نظ ع ار مماورل قو
 | ىسضسلاا الا رص للقو كلذ فارتف مالسالا
 ١ ىطر ةريرمجفقيطنح هب در ورثالا نال هب سابال
 | وفسالارحا نالورمالا عسا نماكب تعالو ىنعهللا



 شالا ا يو وسل سووا رج وول دناو ل دع نهب جانا” هقول ممل هم دو تعج حجم

 بنتو عقوام |هزهوتبانعلا فام ىتنارلاعت ههاتجر نع ظ ا
 لاق نع هللا ذر, ةرينب بعكنعيلوةوهد نيلفاغلا
 لصيرلاو اوفا كلج لص ىيك قالو تايانلقأ

 اكر2 لال ع ور ط عراب ورخلا زك عورح اع

 ظ

 ديجتلنا ميعاربالا و ميهارنا طبع تكرايو تللص
 0 ةالصلامضعب لاقوديج
 فا كت ةالهر_شاو تار شا وبلال يدنا مَ
 كت ياص ملل ال وقينامضعب ىلا ور جاع اص ١
 لوقينا مضعبلاقو اخاعكانكثاليوتنا تيلصا
 ازهلمف طصرخلاطعدجالا يبل ادمماعزصمللا
 رخاؤ مقراماهنيو نيلداهلا هبيسقادىتنانحا
 ميج, انساب هوماملاونبلا ةريسصصيشلن ف نوييلا,ؤل

 مسص هيلا وسن عن عمد اوطر لعمل ىتال ساس 2
 ةرعلابرنعمالسل ابل شاص نع سور عوللا
 اكره! عور اعل ص مهلا و لاون معو هلالجاج

 ظ
 ظ

 ويس

 ديجديحلناميعاربالاؤعو معاربااعتيلص روع مس مصممو بوينس وج عج بصور ورح ةيووسساو ناسا دسم مو سمج نمد نصح تو مدس مص يسم هناا اكمام .٠٠ - نروح سس هت سس نر م ةمصسا» يمر“ احا هاو انااا با
 معز الا لاطع رج طعكراب مهلا ظ

 ىلع نيحو ميللا دريخدررجنلنا غم مارا لالعو
 ميعاد الرع مارب طوع رحت اىزهتلا | عورج

 لم حارب جساس اىريخل ا طعور اح سو كنا | يش
 بكمولاقاء ابنه دىتناريجديحك نا ميعاربالا
 . | كفنملاق كب كاعت ههلالعف مل لبقف نا قار قش ادا لوفي جوطمل النار ىعادا تدعم ةضورلا

 00 يي نه او بج سوو وع ويدي سك تان دس جوع ونص بح رمس ١ عع ل دم ةوعجما ١ - > ..ج



 هللا اصونلا لع اباصاسنكت ااكرخلاة اذا لاق
 نم درعيرمت عر ص ميلللاق نها مول بق >ىربلعأ ١
[ 

 دوعس يرد! عيدركر با اي كانمإل عاج !كلل زلف هيلع
 هللا[ صهللال وساع ةباص اذ لاق هنا لنك هلل أيكم

 كقدعلا جرعل نوريزتال مكنأف ةالصلا او: حاف مىريلعأ |

 هبرطبغيادوحاءاقحرشعبا مىللا جلال وبوريخحملا | ٠



 تدلل عور اعز صءمللا نوزحالاو نولوالا
 ديجكناانبر مهارب ا! طوعو هاربا م عسيلص
 ىتلاق هن امنع هلل ايضرمىراضنالارباج نك درج
 لمت امعت هللانذاذ قر زا ل جر, يع جبور رلخ هللا ىليص نلاىروريس اذ ل جتني دلال ها نلجأ قرس
 .رخآل اجلا هوقنللازهؤفرس ملاقح
 98لقام هللازاعبس حورلع ربنا صوتا لاقف
 كرانو ةالص سالو حر إل يص مالا يلق لاقف
 وسال حر جاع كو ةكرب قيال ةحد اع
 ةسارعان وحمل انلذ توج هب لإ عدلا مهلاقف
 امرضابق انف اذ عقاولا  تلادجوام أ ودضولا
 قعمج ]بقول وق نهاقراشملا حرش نيوريزاكلا هركد
 | ١ تلاقكتاللل نجا ا ولج هلدانا هيشتلاا ذه
 كي ةراسل تطاخ مااسجاو ةالصلا دلع ميحاربأ تيب
 ريح هنأت يبل اا حا ميلر اكبورللا تضر اينعمللا
 مالسصل او ةالصلا ]ضف اس ع اسي ناانلعرةودح
 هلأ كاذكو ربع هلداإيص مههاردأ تييلهانم |
 دولا يعور لع كرابوالض ميلا انلوقىعف ملك

 بجاىاميهارالاو ميهارباطعتكرادواتيلصاما ٠
 هللاّةجراولاقف مهارنالالاوعد نزلا كيت الحةاعدأ ٠

 ١ كمل عد إإ صرخ قتيبلا|هامرلع هتاكربو
 تيد لها نمز ممول ودا نيزل ا ندد وجوملا قرتيجا
 ا اضياتبل حا نعيلاو هناذ ولع ردا صموخاربا



 مسدورناديجديح دن ا|رلوقبا اسم تقخرتكتإلل
 وضعا درلوقنجقراشم ا حرش ةلكالا يشل كْؤ او
 اك دنا بدي هيثتلاق هبشلاهحونأب

 يبلع هيلا ايصئشلل بلطي نرإق يشمل نع ىوقادن

 لوقف اكم/ابالو نيكلابال ةالصلا مصاب ةالصلالصا
 ى تيا نارا اهلل راو

 لصإلاؤ ادب تواغتالو كالو فيلأل ميصلالصا
 سل الاوع ةالصلاق عقد هيغل نان انا او ظنرفو
 قو بشتالب القت مر اع رص مبللاهلوق نوف
 نأب ددوولاومهاربأ ع ةالصلاب هبشمرتلالعو

 طينياف مهثواسمبال عوميلع نص ءانبالارغ
 ىلوادب بشل ف. يشلا هجونأ باوجلاو نكيالأم عوقو
 كلزو هش الهباشت هنا تلاثلادىواستلا نياخ

 نا عوق هب هبشملا ف بشلا جو نوكي ناضل
 ْ نيمو عوججاب ومما هيت هن اروصتب نا ىتسند

 سيق اف الا نيباموا الصاح نيعود أ نيب وآستتلا
 عجارلاو هب ربشمالو ابببشم درف كمل هنال مزبالب
 دنيا 2ك كفرريا ملعي نالمق بلطلاز هنا
 حرش نامرتحو رداع ا[ سم مدار] ول ضفا |

 هللا ص اريخن !كشاال بقنا هل وق ثخنو صحا وصح

 | تاف دي يجشنا ساوقين أب ءأعبلا ميدل

عس الص هارب أاع تةلراعلا يدق ةالرص ماس 1
 ب .يل

 | قريشلان ا اهدحا اهاوقادروا ان اوهوحوهاوداحاو



 هذي وجاب دنع ب يجاروهشملاوساْلمف هبشملا قوئدب هب نوكي نال صالاو ما أو ةالصلا
 ظ لانم مقل عددا اص هن |.,نسحا فيعضةريشك د

 ةيبرؤارمسزلا ايزبالا مورا خداذاف مصابا | 0
 لوا و هيلع هللا ل صر خيل وضدف معلب ظ

 مهرب الا وعو يعرب اطلع اص اكن وق عمن وكي
 ةيرذ نم:(زبالا شاب ئعوريلع ةالصللالو انس
 ,اعيضنا عمت هاانمادق ملل ار يلع معرب
 ظ ميار لااس عجيل عانياصاهردقب اصوصخ هل عد
  مييقيليام ه ذنح لالا صجيو ميف وهو اءوع
 :اصاقن ذ مهريلعالااصدل لك قابل اكيد
 و مهارلال ام ةالصلا نهدإ لطواصوصخي يلع
 ّط يحاربال ةلصاحلا ةالصلا ناك شالو مهل خ اد
 يملك مضارلا :هزنف بسلا ق ىرنا مارب الالك

  وماينال ا
 . !ذه جنتلللالاقفد دعللا ىبا مسعر انا

 كيك يتيبلا اذه جننمللالاقفازب عقر هتييب |22" . لها نمأو مالساز جم رييف رد ما خوبش نعشيبلا | ا
 . ىدمىقا :لعيتيبزهانماو م,يفؤمفشفرجتما
 ١ ١ ةما ناش نعسيبلاازه جس مللالاّمف ىعسأ
 هللاونعب ةراس تعد موعاو م, ندغسك رجم

 00 يل 6 بيلا | ونبه لزم عنب مللا تيلاعف اع

 هيلع صاربالامدل ِلَط تبلف دانا ضف هلع

 داو مص ميم + موح نوعسم ييع  -:اموع و عجل مما مس حاحا



 مهلا 5 لاقع :رجاه تعد نمت نحفُسف ري ةحاند

 رس ةىا نعتايلاوملاو ىلؤملا نه جربلا انى جنم

 ةوعد تريز هاو ميهأربا نم ن اهيل ذ َنِعْمْسف

 رسيعتالصلاب ةمال ا هزه ترا اهي يحلا هذه

الاشاس نعاصوصخ هميبب | ها عيو
 لعوأسب 

 اين | لاو ةكلالملا نمي قذاحأم ادىبتن مالسلاودالصلا
 | ةلصانصع عب نمو ةباىصلاو مئمرلعمراإص

نماوؤرره اشامو سور ع هلللاص,رلع
 : لداوفلا 

 نعول كرب المزمل نيرغ نا ةايحالا فام كلذ نف

 ل رهو قربل ع هلبإإسص كلللوسرتومرىب عمس
 , ببطخت عذج ناكر هللا وسراي او تناههأب
 , نخمعمشل ]نم تزخكاس انلازلاف ميلعرسانلا
 ”كشماف نكن ع كزذ تادجّوح كتاف جزل

 دين اتشساهلاب متر افا كيبل نينحاب قحا تناك
 قاطناتس طلعجنا هرنعكتايضف نم غليدقل هللا

  ةيرخاو تا ىفأب هللا عاطار قف لوبيرلا عطينهلافف
 هوفعلاب كرخا نأ هدنع كنار رضف نم غلي رقل هللا
 رمل كدع هللاعلا قف بنزلاب تلرخا إل بق كنع
 نم غلي رول هللا وسءاي جاو كنا ىبأب مل تن ذا

 | نيف كلذو :اينالاضا كدعجنا دع كتايفف
 . ف علنيو مقانيس نيب نءانزخاذاو لاقف ملدا
 . رمل ديل وسايىاو تءاهأب ةيالا حيحارباو حول
 ' ايما تور ,ونرانا ال هاذا هرنع كتايضفنم علب
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 د مرن وسع نال او تسالي كيلع هلبالصأ

0 00 
 ع رو

 أ انئيلاي نولوقي توجزى ب اه ارطا نيب مو كوعاطادق
 توسراي ياو تنداىناد ل ونرلاانعطاو هيذاانعطا
 رضتيارج هللا ءاطعا نارعنيوسوحن اكل هللا
 منن نحكعباصا نجبعاب كل ذاثىامنالا هنم
 هللا_اوسسرءاب ىو تدا ناي كابل عدل اياص الل ا هند
 اهتورور رشا هور جرلا هللا ءاطعا ناميطسس ناك نت
 ىلا لزج تيدا نيج اربلا نخب جاب كل ذاع رش
 رطبالاب كدل إن مع صا اص دعب اس! ملا

 قبلا ةاشلازعبجع اب كللذ ايت قوملاد[يحا هللا هاطعا
 نافوطاتال عارزلا تلاقف ةيوشم وهو كتتاكنيح
 كب نوفاكلا نزيد[ سررت اكبر لاف هموقلع ح ون عدرقل هيلال وماي او را ىبأي ةجومسم )
 كررظ ئطورَقلف انك: مان انءإع توعدولو
 لوصتنا تددأف كاتيعابر ترسكو ك.جو ىدأو

 باي نول ديما ىوقلضغا ملل تاقفاجالا
 رق ةءانس ةلقؤ كوشارقل هلال وسراب ياو تن
 نمارؤلو عركل وطيور دس ةرثك ىناحون عيتي ماهئلرع
 لوبا جاو تداىناب ليلق الاءىهندأ| ويرنكلا كب
 فلل اؤفكال لكاوت لولو ءاسنل !سحان اه اكل اوكا الاكتتمولواشلاجاهكلاؤفككل سلاحي ملول هللا
 تمجد تتلو ءاسنل ا تحكنو (نتسلاج هلئاوو انتلكأأ ام
 اعطيهضوو كفلذتف :راوراحلات بكرو فوصلا

 اا ا و و لا :



 كيلع هديا! صءكنءاعضاوت كمباصا ءةءاد ضدالاب

 تار ىلاق لات هللا جوف اضلان باوا ىورو
 يح ءهلدال ورأي تلقف (انلاذ عصر عريب إنا
 هللالصو ةلاملا تانك لوقي ثيح كنعقتشلا
 نواذافلا كركذ نع: هنحو نوركاذلا هركذ الك تابع
 باسل فقوتال نازعيوج عسررإ ءهربال صلاقف
 نينم ٌؤلارمأ نعئوربام كل ذ نمو ءاصحلا نام ىدتنا

 هن اجانهضعب ءآنث ىف لوقي هن 'نعرنع لدا يضع
 ءلملالاليللاف كيلا ليلرلا لعمل لص ارعش
 تلاوه تل وطالانر تلازم «كبايسانعتاسقملا
 مركلاتبائلاو «لعالا|هاملا ةور دلع سلا

 تيهاطلاهلاطعو «لوالا نسزلا قاع نيلاحز هزاع

 لال عودي عل صف مالازيارنالنينطصملاوئارضإلا
 . مانغلاو توملاب هدابعمرقو « قلاب رحيوتن هاو خخ
 ليمان الومطع موال صو ءةايتالا هلا ورا عزص
 | هبحتو لال عو يالإيِنلا كإوسرو كردعدج

 | هت اجانجيرجأ لوقي هنا كلذ ندو نيعمجا
 عفش كازف يرإلا تعافش ىريسو ىبلا اي ىحتالو
 كب ايبرابخا كاجانهرجوحك اعد اممدعإص و

 يقرع يلا اوبامنَْملا لاَ اه كلل ذ نمو هك
 ناكلاق كح ىلاعت هلل امها توعسكاهت هللا
 1 ىرذأ ئوطيوه اسبر عرللا تجر ىروثلانابضس

 ظ لعاصيوهوالا مريت عضيالو امرق مفردا العجم

 ادع هنت حجل

3 



 هلام وئبلالع ةالصا عشا قاو ليلا و ميشا ظ

 ىِعهريماذ ىهجو نعرازجالا تشكف ىرلاو نهفدا

 درخاز هاي هل ىساقللاق مستور رإلع هلل ولا

 كافاج دا نعلاق يش از هذ كرد علم سو يلع
 .| قيولطاالو لاح نع ترضاام كناهزرل هاف بع دانا لول ]5 ىريوثلا نارؤسانأ تلق كامتدهللا
 : ضيا 3 وح ماما هللابب ىلا نيجاحىرلا و واذا تحلو مورس اع

 فار لحعت ههلانسوزل ١ تدا نم هللازنع أي تقف
 فرس ناككر]او ناامأ نيرقلابحاضودلا دبع نأ رئي اناىفعتابوا لاق ةبرغلارايد ف ىالا لع
 تيتنااناو ع ةالصلا لا ط تاغاناو ىتافتسا تناهدب لزن ال يحال صلازثكي كو هسفليع
  ناكىلاريلا صفحوا نس هللا رابع ىل ا نعم لوق ند | ةضورلاق اع 7 ذ نمو ىَّبناض يبا نأ هجروا ذاك
 ىنلاسارقعب وكب ناكر موقلل سكي مفولل اب قايد
 ةوافتات وربع الص ءلوق محو رلع هللا اسم



 سدس اا ا1ا1ج191ا1090اا

 01 تس سو

 ثا ذافر لا ىلاىتمان جز حرير مؤي مميقلا مويا

 اقاذامب لبق رف غلق ىثلب هلئ الهام اولاقف (كلاذ

 هالو اس ايبا هني 0-3 دللا|سصةبات اخينلا ملي عجؤابلا
 0م قأعت هللامك/يىرصبلا نحل نحو

 رمصعأيااي تلقف (نلل ىيرهدا نب مؤ صعاب

 لاقالصخوأب تلق ىلفنجلا تلد ضيم كب
 تيلصالالسو هيلع ا[ صئبسلانعاغيدح تورك ام |

انالا كرت حولا ةهلسو (اهطلا تلق ف دل
 ه٠ م

 رهاب اقو (نالاخر ماع ةالصلاف نيل ةمزلمو

 هيد (نرعنعو عرج هسفن_مقذا هبرع ئرع نه

 مارخان مى ل هلا رع نمو ماورلاب هت الصراع(

 تح نال عسرإ عدلا [صوبل اوس وبايع 2 ئتدللا

 0 نعشليلا بردا نوكأ نا

 هللا جيم فا نع أو ىلع لدا صرت

 مهنا مالا وسوم 1 ىت هللاجو لاق عت
 ىلع | ط صوبنل اريغاع ةالصلارثكا ىسوماب

اهؤاكم عافتراو كركو ىدوحو بالجو قزعوف
 دبع

 لزن ااه ضعدف رجو هنع هل اوضردابصلا كنعد

 جرد : ءللإ مول ارجاب دحا وهز ىنشابأ

مج سنا تنكولو ىران تاج داذلا
 ىلباذي ها او 

با نع عفان نعد ملسلا :الصلاىبلع
 هللاىضررعن

ا م سور لع لل ذيص هال وبه ء,ل اق لاق امنع
 ذ

 ل





 .تاوقي ةريرهابا تعم» لاعت هلل ارجروصبلا نأ
 حام قريلع هلال س ميلا يو صيدحا نم أخ
 يملا ةالصلا نت غلب كلم ىلاعت هل اضيقالا
 كلليا )وقيد نيعرتفط نم عوسا قير ع هلل الص
 ١ تنينالووان الد نب تالف مالح !كرلعريج اب

 نيلعللا|مصونلا لوقف لاق ما ماسلا كري نالخ

 ظ 0 نهج اول لات برجوا سو
 | تاحوطعسولاو رت سسلاك ةنجي جت اضدل ةذحاو
 شولالل يرحل لما دعص لا ةقعافش كل
 نالجتنب ةن القوا نالق نب آلف نأ برايلوقبن
 لجلال وقف ة 2 ةمرخكينائعإص
 رشعلا هز هن+تاكول هلقوا اءشغؤمئلب لالج
 اوظعلاىت هنا لوي اريارانلاءتستال ةدجباو

 قايم نيبعؤفام هواوجاوىنن طع ريع ةالص
 يسو:ئاغلُت ءلاكلم نحت هتالضن+ملافت هللا
 هجداكو 00 ةزائلت سار قاسأرس
 ليعوشو ناس لكب كتف اناسل نوتسوةباغلت

 ميش الاحود نوتسمكو رراناشب كافتو كرانت هيلا
 لكصوبلا طعاما كلذ يافا ا عود
 ناو ةضورلا ذابوتس اريقل مولا وديلعمملا
 هبلع ملام هاربا نع عوز مولعلا ةاصقام كلذ

 ضو مضرع (نللف ند ئار هن! مالسملاو ةالصلا
 نمابرقارواور ود نمر اش أو ضراالاو تاومسلا



 1 [ ا

 ا ا ااا ااا اا ااا ذا م 1 1 1 0 ز 1 0 01ذز 1 ك0 9

 ل ركل” ه 7007+ دع دمع جت «اؤم هانا” ا حفامح سان” توهج دوب ريس وي وسجد

 را ا تا اا ا

 هلدا] وسمر هللا الاءلا,2ك بوتس ةقروزك ف سؤ
 داره نأ برأي لاقفروعغ فرو ةيدزع ةما

 لإفاس ضنا جلل عجا كنزا لاقت اليا زيبا
 زاافابصنابن:ك المكن تدرا نامه ارباب

 لينال |.نع ب يضنال هنافريك طوع ةالصلا نم
 1 ور مي ااريثكميلع
 00 0 ىابازخاز ارنا

 دا[ تلال ل قتساف
 0 0 هللألوسراي ىفوتالالاقن
 ع عطونا بلاقن كفرعاالان اون لعمدباإطص
 باع لد! يصونلانا :اياعلا نعانعمس انا

 م( تف اعول د مالاو بالا نعي امدتحا فرعي ١
 ىزل مت تلم !قرص حرر عدلا
 قوراو كلت اوانص ىف كرت ال كنا يل نإ لصي

 بيار مالا ببن ملمع اولصررغ عتاب ظ

 كاذ| ضف ةرمَهْد | موج صيدا هعنلع
 ساونالاك ف 90 «نالؤذن كلا ذدعب نأ |
 كد قيل هال جنلانا كور د زئيولامو
 ظ لزج 0 اق اكلم ءجيارعمذ
 التلا نعزي رج لاقفاذ_هلابام
 ايي يا مراسم يمزق هادلا ثعت هلا
 انف كلذ لعت هلاببقاعف د ماذرجخ
 جاف ةب ون دإ لخم ولدا صوعنلا

 اناناس | يمي ل ل ا ااا ااا ااا ا ااا 6 ا اا ا ااا 0 ة ع
 م



 اكأص]عو نماو أت نمل رافغل ىناوكاعت هلوق
 فوقاللا بوتي نا مسيل ءررراإ صوم الاسف ظ

 فايل صين ا دتببوت لاعت هلن'لاقف هملع

 هبلعيلا داعاف تامر تعمل عاصف تارمرشع

 ليصل مارح او ناىورر ,ىضوعلار اطف,تفجا
 هلدص هالو هلع ةالصلاعشوررمشملا ةسلج

 مسلعدلل لجون عفم نلبي لذا [[ق هيلع
 لاقغيلةالصلا ثيضايل لاتفهماشُلا ١

 ااا دي فعن هللا انين هيلا

 ايدام تاج دمام جاد ناول
 اس ملبقد ماك هتان هن نصيرإ ع هزد تاولص أببذ د نكي

 دقو ايننب اهءانمز تار ةأرحا نا يورو يدي
 نسخت هرحا ترتب !اءاهربرضلا بازعلا تيدود

 ىرمبل از او ارف دصقلاب كاىت هلل يجر ىرصبلا
 نس ض ابر نم ةضور ىف همانمىف تنبل اك لد 4

 كلةسند ان 'تلاقاكلاة زج اءؤفرعت ا هل تلإقف
 فاما كءغصو ىلااّقف ايتن نع تيرا رجلا ةأملا
 نعل نيعيس انكركأ ملا ةيزوم فاناب
 لص انروبقد :(ىلصل نمر حاورف بازعل ىف سفن
 أن اوْ هي ةريحاو ةرهسريل ءهللاا امجونل البع
 دداربعن عر كح د بازعلا نسراعتوللا انفتعافانل
 ةوهو ناطامل ا مرد مداخانل ناكل اق هنا



 ظ لطصينل اري ىت هديد ىنانهف ةليل هتيارغ داسفلاب
 ندريعلا اذه هلل ْئيِن أي تل وذ ملتحي هيلع هللا
 لاقف هدي ف كري تعضو فيان نيقسافلا
  ىضعااناو تذرعرق مئربلعمللا اصلا
 ناي[ سو ىأب هيداوزد أي تلق هلل ىلا هش عفشاال
 لكذ ناكهن | لع ةالصلا ةزثكي لاق ةلزنملا كلن
 لاق ةرمزلإإعلصي هشاز ىلا ىواي نيح ةليل

0 

 كلي سو بل عمدا اصونلا لع صال صاذأف
 سير]6نءطتيم رولا ةرونمرجؤ كال
 هللارففتس الة طق كن م دعت دلدان اخف طق أ
 نيظعاولا قد ؤامىناول ةئيقلا ويىلا عت
 ادحاو نإويحضابرل امهزن قام كلز نحو



 همي عحمسم هع 35 25-70 0

 سازصونل ىاف مرداس نيد,قحداهز انوا
 للاسكان ا ىلا بهذا لاقف (نملا غسل
 لقفقف والا رش عوير لك سكي ووباسسينب فورعم
 ًاينماطعاب كرمادو مالسسلا كيري سل وسرلان اهل
 هزهو ةرهتيأم ةليل لك عاصتنانارتمالعو متءد
 لاقي موديل ل جلا بهز طع صتإ ةليللا
 ظ العلا هزي مه ريِلع هدد الص ل وسرلا كيل يتعب
 ١ لاق ارجاس كمت هلل جور يرسل ع هسنففن قلاف
 ' ةصحادب اعيالكاعن هللا نيبوىييمس اذه

  مجرديفلا هاطعا م( قرع لناس ب وبذا
 كاييرل ىلاو ةءاشبلل فلا لاقف مجءدتي امو
 مس ورِلَع هللا صونلاا ابيرهاوتلا ةامسخو ىلا
 ىضاوح,مناكلاقيدايناث للادعف تجيحااذاف
 0 ا ا أهنعدللا
 مدال لالحاوحنكتملل وقيد اف يلع ةالصلارب
 قوةريْسر خمر و هنارسفن ]عقاد مال كر يلع
 لاقل يرجو اتا موسع هدد ص لاقايخالا
 :ريلصت ناممصإاؤ و قل بج هر و نمارج هلل نا
 تراصو هلي تلش 7 ةسزجلا نة دلع

 رس |سزازعمل لاقي اكلم هلل نازل و هدي ىناج
 يلع صاف ل وقيف طاصلال]عرييقلا موب تخجا
 مه ةجزرناحمّبن ارانلارعضتالو رحملعاصنم

 باتا زئه ماج باهرا قنل ال رقي ضايرلا



 وقزعا نعي ءأفل
 لع دالصدن



 حاسس ب و درحم

 ه5 م صوص دمام هجمص

 -- جس هحسسا» دس دع وجع و ونس ووو وبسس اح

 افتار ككقلخسدحا كل اكول قاد نكمل ١

 ظ نا تاماوسدل نارسل ألا ىت هلناجداف لاق

 ١) و ريلع للا صدعؤس ايجى نوكي

 قاحرسو تاوم» حس قلخ ماع
 6 5 9 أو هلو ريل يلد "حال وامنص ئاوبوج

 )1 .ةمالضفنإمل اما لاقذ توق نمل عم كاقاخ

 م 2 تاولض سعر شف قلل
 ظ 0 رة ما نم: دجا براي
 ْ اهلتنل :ازاىسوعاي لاقف مياه

 | لافت هللامهادانف لاقىلب لاق ممزلكك عبس نا
  متامحا ةحداوم مهمأبا بالصا نه فو اجار ةحااي

 ْ ظ نسويتلاع فلا لوف هال ثايرشال كيبل حملا كابيبل
 / | هللااصرحتة ها ناوصاتاوصالا حام ٍبزأي
 ١ هللا دان محا ةردوزعمس او ةنمزخ نم كد يإع

 لصرغتمأ لادت هلنا تلاق ع 9 هونأحأف كاعت

 ا ' ترهتساوا اوسزت نال بك ملذ تردغرق سو هلع دلل

 ظ ظ نالبقهتالإ ملل تيطعاو وعدت نا بق مك
 "نعيم رحاركنه بن ذاول لواجو زعبف خولات

 ظ . قئرعو توم ال بق خرفغتسا مخ قرح هنأ: مسصلا
 ظ 0 أسري و دلع هللا » صار ع ؤرعيو قب هر

 00 كناوصرم وط رح مع ةداتق ىلاداالو ففملاهبلا

 ظ ايدل تقرعاوأ دون توركا ابرايلاقف مكريلع



 ىنالالا المت اوخرشوقذاواعجما|تلاميلح اينبالا |

 تايلر ولا تيبحاو معلا 1

 سات تنكامو لمت دال زنا ىلللاي ظ
 0 ناتماؤ بق نيو كإ رق نسونسومتبتناع
 نياايعلا اكءلع سل لل وراسشالان السور يلع | هللا طصهلضذن دو ةيالاؤعح ازيد نراه اخلا
 لوبا كان اان اوغىبلاطفإ
 ماسح رجا زحف انينختكم ريلع
 ,نعيرر اوك لاه نيش نع هيلا وسير اي كنلع ةلسلالاةالاجن ال ل بجنمافرجشل ىزابج نيب نحو
 ل .ددا لص داس وسيم تاكلاق ظ

 ةزاوطلس الا نعي تخلل هررظر سيف تعجل مول
 ظ 2 هيا تناملا ونفاريش كاونالاةسانلا ظ
 و ا و وزلاضع ا
 2 هلل ' ل صديد! ىلوسلزن وحر سلو
 * لسورلعباؤ مران نسواهنضتحاف اللا

 اس لح دوأ د متاخرُسقن ناكر داس هوم سالرصخ

 (لويريجت هللا ىلا مالسسل يبلع دوا دنب نابلس ظ اخرنت ذاداك ريل ع ايفا لوس سلا دنع هللاهتنجر
 1 ظ تق ناك عدل اوضر قراصلا رح نوفعججلا كو هلا



 اتضوفو هللا باو سرر هللا ال اهلاال يفهارد ا عاخ

 ىلاعت هلل اجواذ ؛ىق هللا ل ىرظ أكو احلاها |
 امهلسوا درب كيلعرانلا ل عجا مثلا زب منت دبلا ظ

 ذختا عورلع هللا صلاقوترنيديزبلاقو |
 هلل االاّلا 9 ,فرشقنو اًعاخه بلع هللاتاولص مدأ

 م  اخاعناكق راصا عج سرهلاذو كلل

 لاقفرتقان طخ اكمام ضارعا ءاجذا ةقرصلالع

 اابلاظنف هل وسرلو هلل ةقرص هزهتاعج هداك وديراب
 1ذاعابلاقف متججاف مسوريلع هللا لص هلئال

 أ ا يت لاه جتتاط و
 ! لاق هتاوزغد اشرب عورلع هنا يمال

 ليلا عغصدؤ هليل تاذؤ ولع هال يجوبلا ع
 مور .للا | مونل !مايلفرارلاف ةكاب ةقادلاد
 مال سلامي نيزاي كيلع مال اتق ئقانلات لاق 5

 ِْ مالسلا مالا عفش ماي كيلع مال سا تللضاه كراع

 لا بلا تلا نيلاعلا بعسل و ساي كملع
 اكذئقانأد :مالسلاكيلعء لا ةواسك لع الص

 مغ لاقي شدرق نجل جل تنكحا هلئال وسم
 لمللاوشغا ذاناكك ا



 هه يوب ور بح هم دوه وسم اس ووجع اجر عاام

 أوو ذئوتال صعبا ضيع ءانغ يياكسلا
 تلات درا ذأذ موربلع هللا لصونلاب كمان اذ
 0 ما ىلا ةريتاك ةلدان قو نبأ ٌْ

 لاقي انبرهاتعقروحأ#
 ء[يضغ | هامس ماس مد كاس رق
 أ التل امس مسانمامسا|_مل قشف
 دام 1 ءارلا ىلا هللا
 00 ارحم نا عج نأ فب فليرم لاسم ٠
 دعو كريال ن ناتصواإبةدسنسدا ناواشلاف
 نا ديس اعدام ناولق لمجال هناك ىراظاع
 فاتجاجسيطق حسو معدن لصوت الاقف

 د 0 ميتال ظ

 >رحأ العسال ص كيبالاةبهاذ
 ايهصد مديل” م ةكيباىل ةلامرمو
 لاو جذ ابسارو مقانلا تيؤنفابهسأر تقنتع 1

 وسم ب مس مجم هور دمام عيل "اا د اوما الل ل



 محلا مم معمل حا ل و مصمم د سس جحا اص ب موا عا هج م يمس سال

 تت رمزا هتف هر سبأ ”تدع حصا الذ اهنعملد اى
 آرتلا اهيل عووسو ريف تاع ةرفحا لدي ناب
 ازمة اورج ملف ةعبس دعب اهي ع اوشن غ
 ثب | رأت هلل[ رريقفلا تاق اظعالوأ لال ىف
 ,يلعرلااصونلا ا يضفراظااعرحا تاليلد أنل
 ر شالا ثوجولاو ٌعابلا ]ع ءإضفررظ فحص

 هضغلاهوذؤويملو ةقانلاش وخولاتمزيحا ّةخ
 اهانة انل لكاتنا تنير اهشدالاو مرر هللااص

 ققانلاوارهرنعر|ضفو عسوديلع هلل اي صوننلاا دم
 ا

 ا
 شار كرب نوكتل هاعددحا ارطع__كرنال نأ تلاس
 هز هع كاسم و اميانو تقوملا بوم

 امانندؤ هاياا يت نجلا ذ ككجتقانلانا نانلاو نيب
 ضنا اينرلا ىف هيلا انبطتنبإل هج نك كاذكت
 لاق_لاةامزع هدد نجر, سس ا نع عيبرللا .زعو هللا

 ظ ١ ذااجررتعملوا انا ورريلعيدناإ صديقنا 591

 ' ١ ويصااذامبطخاان !واورفوا ذا هرثأقان 26
 قشأن أو

 دع س<
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 بورضح هؤاولو زملاء لع لدا اسموبملا نولي ظ
 نوي و :مقلا ابقللل مدانر] نمدثأول تع تونمؤملاو
 رهياول ماداعزحا بزعيال حورورانلا نمةحاررف ملل
 ىلا نينمؤملا ععبهذو هداولرهيلوحاذافابورضح
 مجزئ ز قرازللا لع قط ١اذاف قاطالام,لع قطب ناب كلا مرجؤيرو ناربتلا طرا غكلالججذئنيح تانسجلا
 فش !اهرولوقبف قلع الص اريعرافللا ىنعي
 (نورحلد بعت [ثيح مت هللا طعءاضفاو ارت
 ازعلابانيلتبا واول سل وحاىلذ ايو هؤاول مادام
 كور ر يروا أول مودل ع هللا || وقو وحازم
 اىنبا اروطوارج _عضرالال ت اعجلاةلحوربلع هللا ا مجوشلا همس ىلاق ةفيزحن عشا حاب نر ١ | نعو نانىلا ذ نتوتخؤلاو نارينلا ةىافللا هحرمب
 وفصل ناعجو تيلصو تمت ةالصلاو تارا
 تطعاوورش ةريس: بعلب تزضدو كن اللل قوفص نم
 رحا ايطعيالو بِقين اطعي شيول زنك نم تاي
 ىفامو تاومسلااف ام هلد اكعت هل وفارق دش ىدرعب
 ار24ذجلاق سعب لاق ةروسلا ّحخقح ضرالا ظ
 بتناك ايحسلا نايمتلا حبا ذيل نا تيلضو تمت ةالصلاتكمدا اهبا عوييلعرلباإيص هلوقغ ١
 "يو سلع هلا طيصرتلا ةدالو لق ضرالا احزتفت
 زاكأزم نعةبلاخ تاو (وجلاور تقلا ورصد يف اووكرلاو مسا وف دلجلإو شرعلا نأ ساوقت



 اص انيشرل ونامل ضرالا اعزفت ءارسلا تناك
 ألا عتزعف اوبس ار ضيالا تحفر مسوريِلعهللا
 ةياغئزجغنالف كيفرلاورسعشل!تن اكن 'تلاقو |

 هولنعشولارؤن كارابم يندر ظاعر] ورقفزفلا
 هترالو يولظأكو هر و نمنضرالاو تاومهكس رونو

 | طعوهتوعدو ءنعبىوبغايعو هربرت ىرظعو
 | عم وريقو هن وحىر خا حو تهدمت ل متت ىرهلف
  لاقف [قريلع للام هييثب :امسلا لع اهراضف اهدا

 . معو ك قرش بارت تاعج هب نفاه يح مرجإل
 ظ ريس اهيزعو ضال اقرب لوجو هتءالو هل اوبط ٌْ

 مروعا[ صرخ سبك رافال صم ملول
 ظ ةتكنلا لاق اروطوارج هضم تلعج لاك كلذل
  طعادنب تصف ا امل ضرالا نا نيردالاز_هنم
 . ؟للاعت هلل نيب رفرستموهاضف تورعو [سوررإع هللا
  هملئارهمالعجورمرلإ أل قانا ع اهرانتفا
 رياك اصر هيبني زف ١اذ | مولا ك ل ذكف اوبطد

 غزل نعلاعت هللا هريط نب ةولخ لاباس لع هلضفو تك
 اصر بيجراوجؤ هل زيوت ضجؤ هلخري واترك
 هبرأ قلب ئدي اقلب (نوءقلخح سك هيلعمللا
 اه هورع نارضرش نحو لافت هللاءج,لاةلجوزع
 هوس ءأهسا جود هورع لاى لاوسرحاو اب هايس

 هبلعللا امجونلل لاق ىلورحلا ةرغملا سد يلوا ناف
 .هبلعدللا |يصونلا ّمغاهأو هللا ِرَيرحاس اي سم

 -+ ههدو»
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 هوس ءاهسأ ةرشعب تيمسرّقف ضرالا ا عك اسر حاو

 اضفان وكي نق لاىت هللا مصرع لاق ىش/ وف نح
 +[ ال ع,مصخ (اكدردو منع ىادرلا بجي عم
 ١ !ال كاعت سانااز_حنمتكنلاو لاق هنعظانبو
 همالك,يلع درو وريِلع هدا ل صر ضر غب ضغبا
 ارعبج نعول زف رحأو مسا ناكم ء[هسا ةرعد
 ظ 0 جولات هللا بجو ريل عنب اإاص

 ظ ىني عوررلع دنا اصر هينب لجْوُش ذا ناسح
 توقي ىضورلا را عانهملا كل ذل هلع كمت هللا



 2 سس

 مبلل زصراعت هللا ءاتا باتكأا اع عمايتفلا|

 ان 7 7 لل بد( ل ا دسلا

 لاطيلا نبيع ةياور نعضاررلا :هرن خاهانسات
 هللا اصر ةوبواخيلاعت هللا نا هنع هلي اوضر
 شرعلا هرضرال' و تاومس قا نا لبق رع
 دح مالس العمد اطابقورانلاو ةندلا دبل او
 هلل ا قاخ متو لا نررشعو عيراو ىلا ةئائاشب
 دطعل ب اجو ةمرقلاباجاب اجر نعي اىلاعت
 باجعو ةدافلاباجدتعرلا ناجوتنلل اجو

 شل |جو ةيارملا ب اجو ةلزنملا باجو ةمالكا
 ةعافشاب اج دتبلا باجر ةعزرلا باو
 ةمدقلا باجف مق ريل ع هللا ص عمود سبح مت
 ىلعالا هز ناىعبس تاوقيوهو (عنلإفعوتا

 ل اعل وةيوهو ةنس نلار دعوا نظفلابا فو
 ةرمس/ ضال ا قريشع ةنلل باجيو تاو ورسسلا
 فال ارتعست عب ارلاؤو اعال ا عيذرلا ن|ىببس يسلوقب
 ين اميركا و ميحرلان هولا ناهس وقيوهو ةنس»
 قوويسبال اةرهناوسح ل وقبوهو نلفالا
 وجرح ا تويووول وقد وهو دم ؤإلا نودسكر د داس

 لوقو هود تس/و آلا ةتس حاس !ؤور تفي الفن
 وكرت ف ال عم نداثل ىو مكى ىلا ن |ىبس
 ةجدرا عساتلازو مظعإ ولا ىذ نابل وقي
 نوصيبأع ةزعلا بر ناحل وقيوهورنس قالا
 ىذ ناجس/لوقيوه ونسى آلا ئائرش اعلاف

 : هج 9
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 ديزع اكو شعل اح دنس فلا لح ناك جوللا ظ

 ماركالالالجلل ا ذاي ميللا ضرالاو تاومسبلا عيدباايا

 0 و سوي دسم ساو او تاس وعسل انا ان اسس جت اا ويم هب موسم تع

 وس ول يب و ع هوسسسم »وم و سس يوم روس و يس يوم ص

 ايضا سل ا ا يب

 ٠

 نا ا حم وسواس سس ع مس سوس مس تلات + وه مس ببعوم سي نب بسس رورو حم 9

 تنم لانعف اهلا هركومظملا هللا ناس

 باصو كعت هلئا_ىضو نامل ةنس/فالاتعبس
 حؤير لاو سر داىلاو ثيش بلص لال قنمت مد
 لسبع نب هدداربعان يس بلصملا لص نعئلاذكو
 مشد كئذو شارات هللا اييرسشس ةكرل وف بلطلا
 !باتالا از رم عماج باهولاملارقفلا ل وقب
 كنابربكو كنزعب كلاسا نيالا جرااي ميلا
 |كراتو مشوا صت نك داطعو تل دوجتيأيو
 روماخيو نإ ارب سري كبيبحا حن ختو
 4| وم نيز>الا و نيلوالاىؤ*ءامسالا خللا - ركل ممساو":]ضل روية ؤرونملا هرقو حابش الا ذ وزغللا هرسجو حاولا غرؤدالا حيدر ”نيينبلا

 ظ ٠ بيجأي نيعا «تانمؤملاو نينمؤملا
 ٠ هيلاورعرداليصو 'تاوعدلا

 ٠١ رب سد س ىذ مح تغ





 هل

0 

0 

 تاادعلا
1" 

 1 و ا نأ 7 1 3 ١

 7 2 مليم اي قلك

2 7 25 

 5 0 نع
1 / 2 41 1 8 

 1 عيل دل ب 1 007 :
 دا اا ا ا اشو

 1 5 ء

 را



9 | 5 
"1 

3 

: 5 5 
' 5 

0 8 

١ 0 

4 4 : ١ 

0 
: 5 

7 2 

. 

-. 

1 

4 ٠. 

44 

: 0 

- 

4 ١ 

١ 1 
- 

 ل
١ 

- 

. / 

0 

0 

  5ا 7 2

 .٠  . 1ل

, 

5 , 

1 ١ , . 9 
107 

٠. . 

1 

 و 4

  7 8ل

. : . 

 . و .
 )ب . .-

"7 
 1 3 ١ م 0"

4 

0 1 1 

8 ٠. 

57 . 

2 . . , : ١ 1 

. 

, , 0 . 





3 

/ 3 53 

هل
اذ
 

«
2
 

> 

7
 

3 
1 

3 
2 

3 
7 

3
 

«2 

4 ٠ 

١ <* 

, 

5 

0
1
 

3 

9 3 

9 5 

١ 
: 

/ 
 ؟ ١

5
9
7
 

2 

. 0 
5 

0 

0 

3 

! 

1 

.
 

03
5 

0 

٠. 

 .

5 

9
 

٠ 

1 

١ 

 1

 ١

ُ 

: 

1 

2 

. 

َ 

5 

2 

7
 

9 

3 

. 

1 

ين
+ ه
 

. 6
 

 و .

0 

5 

5-
5 

0 َ
 

 / 0 .٠

 ١

_
.
 

8 

. 

٠ 

 5

1 

 1١

0 

" 

7 

1 

9 

7 

+ 

ص
 

3 

5 

| 

سع
 ل

3 

5 

. 

5 

-
 

: 

9
 

9"
 

2
 
.
 
2
 

1 

 م

ثم
 
:
 2

 

. 

_
-
 

32 

3
2
 

 مق"

4 

”
.
 

3 

ي
"
 

0 

5
 

-
 

كك -.
 

8 3 

1
 

. 

| 
0 

. 



1 

 اا١.





27 

5 


